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ABSTRAK 

Anak usia dini (siswa Sekolah Dasar) memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan 
anak dewasa. Mereka berangkat ke sekolah tidak semata-mata ingin belajar tetapi mereka 
ingin bermain dan menemukan suasana asyik baginya. Untuk memenuhi sasaran 
pembelajaran bahasa Inggris, “puppet show” diyakini sebagai inovasi pembelajaran yang 
dapat meningkatkan ketrampilan berbicara siswa. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
dalam 2 siklus yang diawali dengan desain lesson plan, aplikasi dan refleksi. Untuk 
melengkapi data dari kelas, wawancara kepada guru dan siswa juga dilakukan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa “Puppet show” merupakan strategi pembelajaran yang 
inovatif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya skore test akhir setelah diberikan 
tindakan, dan antusias siswa dalam berbicara di kelas. Sebagian besar siswa aktif 
berbicara dan tidak lagi merasa takut dan malu meskipun belum maksimal. Metode ini 
juga membantu siswa dalam mengenal kosa kata baru dan ucapannya melalui tayangan 
puppet yang menarik. Dari hasil wawancara guru dapat disimpulkan bahwa “Puppet 
show” dapat membantu guru dalam mengenalkan kosa kata baru dan pelafalan sehingga 
siswa mau berlatih untuk berbicara meskipun masih dalam pembimbingan. 
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PENDAHULUAN 

Anak usia dini, dalam hal ini siswa kelas 1–4 SD berangkat ke sekolah tidak 

semata-mata ingin belajar dan mencari ilmu seperti orang dewasa tetapi mereka ke 

sekolah untuk bertemu, bergabung dengan teman seusianya dan bermain asyik dengan 

mereka. Untuk mewujudkan impian mereka-belajar sambil bermain atau sebaliknya 

bermain sambil belajar tampaknya diperlukan suasana dan metode pembelajaran bahasa 

Inggris yang mengasyikkan (joyful) yang dikemas dengan memperhatikan karakter anak 

tersebut sehingga tujuan dan sasaran pembelajaran bisa tercapai dengan baik. 

Selama ini, tidak sedikit guru terpanggil untuk mengujicobakan berbagai metode 

pengajaran, penggunaan media yang  beragam, uji model asesmen dan evaluasi yang 

ramah anak. Safrina (2009) menerangkan salah satu hasil temuannya yaitu” Siswa SD 

akan termotivasi belajar bahasa Inggris dan hasilnya menyenangkan dengan metode 

bercerita”. Selain itu, yusuf Lani (2005) menyatakan bahwa siswa SD senang belajar 

bahasa Inggris dengan  metode “Neighbourhood Walk” atau jalan-jalan di sekitar 

sekolah. Menurut siswa yang tergabung sebagai responden mengakui bahwa suasana 
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baru, aktifitas baru, topic yang sesuai diimpikan karena mereka tampak bosan dengan 

kegiatan kelas yang monoton. 

Meskipun demikian, temuan-temuan tersebut tampaknya belum dapat mendukung 

pencapaian hasil pembelajaran secara maksimal, khususnya dalam ketrampilan berbicara 

(speaking). Hal ini terlihat jelas bahwa sebagian siswa SD masih enggan dan bahkan 

tutup mulut apabila mereka diajak berbicara oleh gurunya atau orang lain dalam bahasa 

Inggris. Padahal, kalau dilihat dari penguasaan kosa kata, siswa tersebut seharusnya 

sudah mampu berbicara meskipun dalam rangkaian kalimat yang sangat sederhana. 

Tulisan ini memuat hasil penelitian tentang inovasi pembelajaran bahasa Inggris untuk 

anak usia dini dengan menggunakan “Puppet show” yang diyakini dapat meningkatkan 

kemampuan berbicara siswa. 

Secara rinci tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (a) Untuk 

mengetahui apakah “Puppet Show” merupakan sebuah metode  pengajaran inovatif 

dalam upaya meningkatkan ketrampilan berbicara siswa SD dalam bahasa Inggris; (b) 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana teknik tersebut diterapkan dalam 

pelajaran bahasa Inggris; dan (c) Mengidentifikasi masalah dan kendala yang muncul 

dalam mengimplementasikan teknik tersebut dan mencari solusi yang tepat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Secara umum, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memfokuskan perhatiannya pada 

pengkajian proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kualitas atau memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan secara rutin. Hal ini 

berarti bahwa PTK dapat dipandang sebagi wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran. 

Dalam kegiatan inovasi pembelajaran, guru perlu selalu mencoba untuk mengubah, 

mengembangkan dan meningkatkan pendekatan, metode atau gaya pembelajarannya agar 

ia mampu melahirkan model pembelajaran yang sesuai denagn karakteristik kelas atau 

mata pembelajarnnya (Suyanto, 2002). 

Oleh karena itu, sebaiknya guru memilih teknik-teknik pembelajaran yang 

disenangi siswa SD dan dapat membangkitkan motivasi belajarnya sehingga mereka 

belajar bahasa Inggris dalam situasi yang menyenangkan. Cerita akan lebih efektif 

apabila disajikan dengan menggunakan media ajar karena anak-anak senang akan sesuatu 

yang bersifat visual seperti Big Books atau Puppet (Rachmajanti, 2002). 

Puppet show adalah media yang cukup dikenal tetapi masih jarang dimanfaatkan 

khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD. Puppet show disajikan seperti 

penyajian wayang dengan teater berbentuk kotak yang dihias sedemikian rupa sehingga 
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mampu menarik minat dan perhatian siswa SD kelas V SD yang usianya antara 10-12 

tahun. Wayangnya dibuat berwarna-warni dengan karakter binatang atau orang yang 

dibuat dari kertas karton yang digerakkan oleh guru dalam teater. Sambil menggerakkan 

Puppet guru menyuarakan suara karakter sesuai dengan yang dipegang saat itu. Dengan 

penyajian materi pelajaran menggunakan media puppet ini diharapkan ketrampilan 

berbicara siswa akan meningkat, sehingga mereka mampu berbicara dalam bahasa Inggris 

dengan percaya diri meskipun masih dalam bentuk kalimat yang keseharian dan 

sederhana. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, beberapa prosedur akan digunakan, diantaranya: Model 

Rancangan: Penelitian Tindakan Kelas. Dengan dasar bahwa “Speaking Skill” 

(Ketrampilan Berbicara)  anak kelas V masih rendah, maka perlu diadakan tindakan. 

Dalam penelitian ini digunakan 2 siklus, masing-masing siklus membutuhkan 

waktu 2 minggu. Minggu I melaksanakan tindakan dan observasi. Minggu II melanjutkan 

observasi dan dilakukan refleksi. Rancangan pembelajaran sebagai tindakan untuk 

memperbaiki kemampuan menulis siswa kelas IV adalah suatu metode mengajar dengan 

penggunaan alat peraga berupa “Puppet Show”. Indikator rancangan pembelajaran ini 

adalah kenaikan skore/nilai siswa dalam ketrampilan berbicara yang dapat diukur melalui 

test wawancara atau mengamati intensitas mereka dalam interaksi selama kelas berjalan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Melihat hasil Pre-test yang dicapai kelas 4A menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan siswa dari kedua kelompok tersebut mempunyai tingkat kompetensi bahasa 

Inggris yang hampir sama. Rata-rata nilai yang mereka capai adalah berkisar 65-75. 

Angka ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan yang sedang karena hanya 

sedikit siswa yang mendapatkan nilai di atas 80 (3 orang siswa).  

Hasil perbandingan antara pre-test dan post-test dari kelas 4A menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai lebih baik dibandingkan nilai yang 

diperoleh pada pre-test. Peningkatan nilai dicapai antara 1,5 sampai 2 angka lebih tinggi 

dari sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode “Puppet Show” 

merupakan metode yang sesuai untuk meningkatkan ketrampilan berbicara.  

Hasil observasi kelas yang dilakukan selama 1 bulan (4x pertemuan) 

menunjukkan bahwa metode “Puppet Show” merupakan sebuah metode yang sesuai 

dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 4

diantaranya: Pertama, dengan metode “Puppet Show”, siswa cenderung lebih mudah 

menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya. Kedua, media realia yang digunakan guru 

dalam bercerita membantu siswa memahami konteks cerita dan bahasa yang digunakan 

dalam cerita tersebut. Ketiga, ekspresi, mimik dan gerakan tubuh merupakan aspek lain 

yang disukai dan membantu siswa dalam mempelajari makna kosakata dalam cerita 

tersebut. Paling tidak, kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai warming up atau 

sosialisasi pada pelajaran selanjutnya. Kegiatan ini tercapai lebih cepat dan baik karena 

seluruh siswa diminta menirukan gerakan tubuh, mimik, dan suara yang dicontohkan oleh 

guru modelnya sehingga mereka memperoleh pengalaman menggunakan bahasa tersebut. 

Dengan metode Puppet Show, kelas tampak lebih hidup dan segar, Seluruh siswa antusias 

mendengarkan dongeng yang dikemas dengan puppet show sehingga siswa 

menikmatinya. Kegiatan lanjutan setelah bercerita merupakan kegiatan yang ditunggu-

tunggu oleh siswa karena mereka diminta menyebutkan beberapa nama (tokoh), kosakata 

dan menirukan bunyi-bunyi tertentu. Kegiatan ini tampaknya memberi warna tersendiri 

bagi mereka untuk bereksplorasi sesuai dengan bentuk kreatifitas mereka. Seolah-olah 

mereka masuk dalam topik/duinia yang sedang mereka bicarakan dengan memilih peran 

binatang tertentu, mereka mudah mengerti karakteristik binatangnya, makanannya, dan 

gerakan tubuhnya. Selain beberapa hal di atas, hasil observasi kelas menunjukkan satu 

hal yang paling bermanfaat dan bagus dari metode ini adalah seluruh siswa asyik dan 

merasa belajar dalam situasi fun. 

Hasil wawancara terhadap guru bahasa Inggris kelas 4 mengatakan bahwa secara 

umum, ”Puppet Show” dapat dijadikan alternatif pembelajaran yang sesuai dengan siswa 

karena beberapa alasan. Pertama, Puppet Show menarik bagi siswa karena model 

puppetnya bagus, colourful dan  ditampilkan dengan gerakan yang menarik. Kedua, 

Puppet Show menawarkan siswa untuk mengeksplorasi diri melalui beberapa aktivitas 

baik verbal maupun non-verbal. Ekspresi, mimik, dan gerakan tubuh dalam bercerita 

mengakomodasi siswa untuk memasuki konteks cerita yang pada akhirnya mudah untuk 

dipahaminya. Kesempatan yang diberikan guru kepada siswa untuk menirukan dan 

menceritakan kembali cerita tersebut merupakan kesempatan emas baginya untuk 

menampilkan kebolehannya di depan teman-teman mereka. Media yang digunakan 

(puppet) dalam bercerita menarik, colourful dan disukai anak sehingga mereka dapat 

menggunakannya dengan mudah disaat mereka berperan sebagai  obyek atau subyek 

tertentu yang tercantum pada topik yang sedang dipelajari. Untuk itu, wajar kalau seluruh 

siswa senang belajar bahasa Inggris dan lebih mudah belajarnya. 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 5

Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam menereapkan 

metode Puppet Show dalam pengajaran diantaranya: Pertama, kelas yang besar 

merupakan kendala guru dalam mengelola kelas. Siswa sulit diajak kosentrasi dan 

mengikuti instruksi dari guru. Kedua, keragaman siswa merupakan kendala lain karena 

guru harus memahami mereka secara individu. Ketiga, guru harus meluangkan waktu 

untuk mempersiapkan media puppet, kreasi gerakan, mimik dan suara, dan kegiatan 

kelasnya. Keempat, waktu yang tersedia hanya 75 menit setiap minggunya, tampaknya 

kurang memadai untuk mengimplementasikan metode Puppet Show secara lengkap 

sesuai sasaran pembelajaran. 

Menurut mereka, ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi beberapa 

masalah yang ditemui di lapangan, diantaranya. Pertama, setiap mengajar, guru dibantu 

oleh seorang guru lainnya dan kelas dibagi menjadi 2 kelompok yang lebih kecil sehingga 

lebih mudah menangani siswa untuk lebih berkosentrasi pada pelajaran. Kedua, 

menambah jam pelajaran menjadi 2x pertemuan sehingga guru mendapatkan waktu 

cukup dalam menampilkan puppet dan tugas yang harus dikerjakan siswa.Ketiga, 

dukungan dari seluruh stakeho0lders tentang perlunya bahasa Inggris di SD, sehingga 

mereka dapat berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Keempat, sebagai upaya 

meningkatkan kompetensi guru dan mengenal inovasi-inovasi dalam pembelajaran, 

mereka menginginkan mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, 

khususnya mengenai pengajaran bahasa Inggris untuk siswa SD. 

Berbeda dengan hasil wawancara terhadap guru, hampir seluruh siswa 

menyatakan bahwa mereka senang belajar dengan puppet show. Ada beberapa alasan 

yang dihimpun dari hasil wawancara dianataranya sebagai berikut: Pertama, siswa asyik 

belajar bahasa Inggris karena mereka senang dengan cerita yang didongengkan dari 

gurunya. Kedua, hampir sebagian besar siswa senang dengan belajar menirukan gerakan, 

ekspresi, mimik, dan bunyi dari binatang yang sedang mereka pelajari yang dikemas 

dalam bentuk puppet. Ketiga, mereka tertarik dengan media gambar dan realia yang 

digunakan oleh guru sehingga mereka mudah memahaminya. Ketiga, aktifitas bermain 

peran dan permainan lainnya mengasyikkan. Dibalik komentar mereka, ada kekecewaan 

yang dilontarkan oleh siswa yaitu mereka kurang waktu untuk pelajaran bahasa Inggris 

sehingga mereka tidak dapat menuntaskan kegiatan yang sudah mereka persiapkan. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data, beberapa hal bisa disimpulkan sebagai berikut: 
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1. Puppet Show merupakan metode yang sesuai dalam upaya meningkatkan 

ketrampilan berbicara dalam bahasa Inggris untuk siswa SD. Peningkatan ini bisa 

dilihat dari perolehan angka test akhir setelah 4 kali mendapatkan pelajaran dengan 

metode puppet show.  

2. Ada beberapa kelebihan/keuntungan dari metode Puppet Show yang dirasakan oleh 

guru yaitu: siswa asyik, lebih mudah memahami pelajaran,khususnya kosa kata baru 

dan pengucapannya, fun, dan suasana kelas yang komunikatif, interaktif serta 

kondusif. Siswa bisa berekplorasi dengan beragam kreasi puppet dan 

tampilannyadan mendapatkan pengalaman dalam menggunakan bahasa sesuai topik 

yang sedang mereka pelajari. 

3. Ada beberapa kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan metode Puppet Show 

yaitu: kelas yang besar, sarana dan prasarana yang masih terbatas, dukungan dan 

partisipasi stakeholders yang belum maksimal dan waktu pelajaran yang masih 

relatif minim. 

4. Beberapa solusi ditawarkan oleh guru yaitu dengan co-teachers, penyediaan sarana 

dan prasarana, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan networking 

dengan dosen pengajaran bahasa Inggris usia dini dari perguruan tinggi terdekat. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah hendak mengungkapkan sejumlah persoalan yang muncul di 
sekolah-sekolah seiring derasnya arus globalisasi menerpa para siswa melalui media 
massa televisi, bagaimana pengaruhnya terhadap kebiasaan mereka sehari-hari baik 
dalam belajar maupun mengisi waktu senggang, serta bagaimana program Pendidikan 
Kewarganegaraan diselenggarakan untuk menanggulangi persoalan-persoalan tersebut. 
Penelitian dilakukan di dua wilayah di tanah air (Jawa Barat dan Batam) yang 
diasumsikan sangat deras terkena pengaruh globalisasi. Responden adalah siswa dan guru 
SMP, SMA, dan SMK. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa globalisasi menantang 
kekuatan penerapan unsur jati diri dan memporakporandakan nilai-nilai adiluhung bangsa 
melalui agennya televisi. Untuk menanggulangi persoalan demikian program pendidikan 
kewarganegaraan harus diselenggarakan dengan mengacu pada konsep Citizenship 
Education. 

Kata kunci: globalisasi, civic education, citizenship education. 

 
 
PENDAHULUAN 

Setiap negara-bangsa (nation-state) yang ingin tetap eksis selalu mendidik 

rakyatnya menjadi warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen). Oleh 

karena itu masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk dapat 

berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keinginan tersebut lebih tepat 

disebut sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalam masyarakat demokratis. 

Banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa tak satu pun negara, termasuk Indonesia, 

telah mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap hak-hak dan tanggung 

jawab di antara keseluruhan warganegara untuk menyokong kehidupan demokrasi 

konstitusional (Budimansyah, 2007:11-12). 

Sejalan dengan pemikiran tersebut Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2) 

menegaskan sebagai berikut: 

 “...each new generation is a new people that must acquire the knowledge, learn 
the skills, and develop the dispositions or traits of private and public character 
that undergird a constitutional democracy. Those dispositions must be fostered 
and nurtured by word and study and by the power of example. Democracy is not a 
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“machine that would go of itself,”but must be consciously reproduced, one 
generation after another”.  

Kutipan tersebut di atas menegaskan bahwa setiap generasi adalah masyarakat 

baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan 

karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. 

Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta 

kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin yang akan berfungsi dengan 

sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi 

berikutnya.  

Oleh karena itu, pembinaan terhadap generasi muda menjadi warganegara yang 

baik menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan 

warganegara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh 

warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. 

Tanpa adanya komitmen yang benar dari warganegara terhadap nilai dan prinsip 

fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin 

terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat kebijakan, dan anggota civil 

society lainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya pendidikan kewarganegaraan 

kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua instansi dan jajaran pemerintahan. 

Pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air melalui program pendidikan 

kewarganegaraan merupakan perkara yang perlu dilakukan secara berkelanjutan demi 

menjamin keberlangsungan kehidupan negara-bangsa. Dalam konteks ini pendidikan 

telah diberikan peranan yang besar oleh Indonesia. Dalam Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan nasional  bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di Indonesia, 

sekolah telah diberikan tanggung jawab melakukan pembinaan wawasan kebangsaan dan 

cinta tanah air sejak awal kemerdekaan melalui mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam berbagai label mulai dari secara formal munculnya mata 

pelajaran "civics" dalam kurikulum SMA tahun 1962 hingga digunakannya nama 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Standar Isi tahun 2006 

(Budimansyah,2008).  

Dalam praktik, Pendidikan Kewarganegaraan dipahami sebagai mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang 
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cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam 

menanggapi isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, 

dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 

serta anti-korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan 

bangsa-bangsa lainnya; dan (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan 

dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (Standar Isi, 2006). Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah dunia seakan-akan 

menjadi kampung dunia (global village).  Dunia menjadi transparan tanpa mengenal 

batas negara. Kondisi yang demikian itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dapat pula memengaruhi pola 

pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena globalisasi 

telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur jati diri bangsa. Kenichi Ohmae dalam 

bukunya yang berjudul Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked 

Economy (1999) dan The End of Nation State: The Rise of Regional Economies (1996) 

mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara 

dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara 

tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, industri, 

dan konsumen yang makin individualistis. Pertanyaannya adalah bagaimana perubahan 

nilai yang terjadi apabila sekolah berhadapan dengan siswa yang lebih tertarik dengan 

budaya baru yang dibawa arus globalisasi? 

Usaha sekolah dalam melakukan pembinaan jati diri bangsa telah ditantang oleh 

unsur budaya baru yang dibawa khususnya oleh media massa. Pada diri siswa terjadi 

konflik untuk menerima apa-apa yang disampaikan pihak sekolah dengan apa yang 

diterima dari agen budaya dari luar sekolah, terutama televisi. Rupa-rupanya evolusi 

global sedang berlangsung keaarah budaya pascamodern. Implikasinya sukar bagi 

sekolah untuk mengekalkan apa-apa yang telah dibinakan pada para siswa tanpa kerja 

sama pada tataran makro dengan agen-agen budaya luar sekolah yang berpengaruh.  
 

Fokus Studi 

Persoalan pokok yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini adalah 

kesenjangan antara upaya pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah 

dengan tantangan globalisasi yang menghadirkan unsur unsur budaya baru yang dibawa 
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agen budaya dari luar sekolah, terutama oleh media massa televisi. Selanjutnya masalah 

penelitian ini dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan sebagai berikut: (1) Sejauh mana 

persoalan yang muncul di sekolah-sekolah seiring derasnya arus globalisasi menerpa para 

siswa melalui media massa televisi?; (2) Bagaimana potret aktivitas para siswa di luar 

kegiatan sekolah di rumahnya, utamanya dalam aktivitas membaca dan menonton 

televisi?; (3) Seberapa kuat kebiasaan para siswa belajar di rumah sepulang sekolah, 

utamanya dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan rumah?; (4) Bagaimana aktivitas 

para siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya masing-masing?; (5) 

Bagaimana format ideal pembel-ajaran PKn di sekolah menurut penilaian siswa dan 

guru?; (6) Sejauhmana para siswa menguasai kompetensi kewarganegaraan sebagai 

warganegara muda dan kendala-kendala yang menghambat pencapaiannya?; (7) 

Bagaimana sosok warganegara yang baik dan cerdas menurut penilaian para siswa dan 

guru?; dan (8) Seberapa besar kontribusi PKn, pelajaran lain, dan kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah dalam membentuk warganegara yang baik dan cerdas?. 
 

Signifikansi Penelitian 

Hasil-hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat baik bagi pengembangan teori 

kewarganegaraan, pemecahan masalah-masalah kewarganegaraan, dan memberikan 

masukan bagi pengambil kebijakan dalam pembinaan pendidikan kewarganegaraan 

persekolahan (school civic education) maupun pendidikan kewarganegaraan 

kemasyarakatan (community civic education).  

Bagi pengembangan teori kewarganegaraan penelitian ini diharapkan akan 

memperkaya sejumlah teori yang telah ada yang terdiri atas teori Liberalisme, 

Komunitarianisme, Republikanisme, Neorepublikanisme. Bagi keperluan pemecahan 

masalah penelitian ini akan menghasilkan sejumlah model aplikatif untuk menanggulangi 

konflik nilai kewarganegaraan sebagai akibat dari adanya pergulatan nilai adiluhung yang  

bersumber pada nilai-nilai lokal dan nasional degan nilai-nilai baru yang dibawa agen 

budaya global. Bagi pengambil kebijakan penelitian ini akan memberikan sejumlah 

alternatif strategi dan pendekatan dalam penyelenggaraan program citizenship education 

yang adaptif untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi terhadap pembinaan 

kesadaran berbangsa dan bernegara. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, kuantitatif dan kualitatif dengan pola 

“the dominant-less dominat design” dari  Creswell (1994:177). Bagian pertama dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yakni melalui metode survey. 
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Pendekatan kuantitatif dijadikan sebagai pendekatan yang dominan dalam penelitian ini 

karena tujuan penelitian untuk mengukur banyak variable dan membuat kesimpulan dari 

pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu 

fenomena.  Penelitian ini pun mengambil sampel dari suatu populasi yang banyak dan 

tersebar dalam wilayah yang luas di Jawa Barat dan Kepulauan Riau.  

Pendekatan kuantitatif ini menggunakan metode survey, karena mengambil 

sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengukur data 

pokok. Mc Millan & Schumacher (2001:304) menyatakan bahwa “dalam penelitian 

survey, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden dan menggunakan kuesioner 

untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi perhatian peneliti. Data 

yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari 

populasi tertentu”. Neuman (1991: 267) juga menyatakan bahwa “para peneliti survey 

mengambil sampel dari banyak responden yang menjawab sejumlah pertanyaan. Mereka 

mengukur banyak variable dan membuat kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan 

mengenai perilaku, pengalaman, atau karakteristik dari suatu fenomena”.  

Dengan demikian penelitian ini memiliki karakteristik sebagaimana diungkapkan 

Singleton & Straits (1999: 239) yaitu : 1) sejumlah besar responden dipilih melalui 

prosedur sampling untuk mewakili populasi; 2) kuesioner sistematik digunakan untuk 

bertanya mengenai sesuatu mengenai responden, dan mencatat jawaban-jawaban mereka; 

dan 3) jawaban-jawaban tersebut dikode secara numerik dan dianalisis.  

Langkah berikutnya dalam penelitian ini menggunakan paradigma tambahan 

(kurang dominan) dengan pendekatan kualitatif untuk pendalaman. Pada tahap ini 

ditambahkan metode wawancara. Pendapat yang membenarkan adanya penambahan 

melalui informasi pelengkap dengan wawancara ini dikemukakan oleh Kerlinger 

(2000:769) yang mengatakan: “... wawancara itu dapat digunakan sebagai penopang atau 

pelengkap metode lain, tindak lanjut dalam menghadapi hasil yang tak 

terduga/terharapkan, memvalidasikan metode-metode lain, menyelami lebih dalam 

motivasi responden serta alasan-alasan responden memberikan jawaban dengan cara 

tertentu.” Singarimbun dan Effendi (1995:9) mengemukakan pendapat serupa bahwa 

penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner yang disiapkan sebelumnya, 

kemudian diperkaya melalui wawancara maupun observasi kualitatif tersebut, maka 

gambaran tentang fenomena sosial yang disajikan dalam tabel, menjadi semakin jelas, 

menarik, dan lebih hidup nuansa-nuansa fenomena sosial. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMPN dan SMA/SMK di Jawa Barat 

dan Batam. Populasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik yang terkait dengan 
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tujuan penelitian, yaitu daerah-daerah yang diasumsikan sangat deras terkena pengaruh 

globalisasi. Karena ukuran populasi penelitian ini sangat besar dan tersebar luas secara 

geografis di seluruh Jawa Barat dan Batam, maka perlu dilakukan pengambilan sampel.  

Oleh karena kondisi populasi diasumsikan homogen, yakni menerima pelajaran PKn di 

sekolah dan berada dalam pengaruh globalisasi melalui media massa televisi, maka 

teknik sampling yang dipilih adalah sampling acak aksidental, yakni memilih sampel 

secara acak pada wilayah yang dikunjungi. Sebaran  kota dan kabupaten lokasi penelitian 

berdasarkan teknik sampling aksidental adalah (1) Bandung, (2) Sumedang, (3) 

Majalengka, (4) Tasikmalaya, (5) Indramayu, (6) Cirebon, (7) Cianjur, dan (8) Batam.  

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan analisis data diperoleh simpulan hasil  penelitian sebagai berikut:  

1. Globalisasi menantang kekuatan penerapan unsur jati diri bangsa Indonesia melalui 

agen budaya luar sekolah terutama media massa. Para siswa lebih tertarik dengan 

budaya baru yang ditawarkan agen budaya luar sekolah terutama media televisi 

dibandingkan dengan budaya kita sendiri yang ditanamkan di sekolah. Adanya 

pertentangan antara nilai-nilai yang bersumber dari budaya adiluhung bangsa 

Indonesia dengan nilai-nilai yang dibawa oleh agen globalisasi tersebut 

mengakibatkan terjadinya konflik nilai pada diri siswa. 

2. Terpaan media massa televisi memporakporandakan nilai-nilai adiluhung bangsa 

Indonesia, sehingga para siswa sering menampilkan perilaku yang menyimpang dari 

ukuran budaya kita. Gemerlapnya acara televisi, utamanya siaran televisi asing yang 

ditangkap oleh fasilitas parabola dan semacamnya, menyita perhatian dan waktu para 

pelajar sehingga kegiatan menekuni pelajaran menjadi terganggu.  

3. Tayangan televisi banyak sekali mengajarkan nilai-nilai yang menantang pencapaian 

misi PKn dalam mendidik warganegara yang cerdas dan baik (smart and good 

citizen). Tayangan televisi yang lebih mengutamakan aspek hiburan tidak 

berkontribusi positif terhadap pembinaan warganegara yang terdidik (educated 

citizen). Budaya konsumerisme yang dibawakan berbagai acara di televisi menggiring 

para pemirsa termasuk para pelajar menampilkan gaya hidup konsumtif.  

4. Tayangan televisi nasional sangat miskin nuansa pengembangan wawasan 

kebangsaan dan cinta tanah air. Untuk mengimbangi adanya penetrasi nilai-nilai yang 

tidak sesuai dengan budaya bangsa yang dibawakan oleh tayangan televisi asing 

maupun nasional perlu dibuat tayangan tandingan yang sama menariknya yang sarat 

akan nilai-nilai kebangsaan. 
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5. Format ideal pembelajaaran PKn adalah diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri, 

ditopang oleh sejumlah mata pelajaran lain yang relevan untuk memperkuat aspek 

tanggung jawab warganegara, dan disempurnakan oleh berbagai program kegiatan 

ekstrakurikuler maupun ekstra mural yang diselenggarakan di sekolah maupun luar 

sekolah termasuk pendidikan interventif dengan keluarga, organisasi sosial politik, 

maupun media massa. 

6. Pencapaian misi PKn dalam mendidik warganegara yang cerdas dan baik (smart and 

good citizen) tidak hanya dilaksanakan dalam kegiatan kurikuler di kelas, akan tetapi 

harus didukung oleh berbagai kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas. Kenyataan yang 

ada masih terjadi sebaliknya dimana pencapaian misi PKn dalam mendidik 

warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen) masih dibebankan pada 

pundak guru PKn, belum menjadi tanggung jawab seluruh guru di sekolah.  

7. Suasana kehidupan di sekolah belum kondusif bagi upaya mencapai misi PKn dalam 

mendidik warganegara yang cerdas dan baik (smart and good citizen). Tata tertib 

sekolah belum menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan perilaku siswa sebagai 

warganegara muda (young citizen) yang santun dan berbudi pekerti luhur. 

8. Beberapa kompetensi yang penting sebagai indikator seorang warganegara yang 

cerdas dan baik adalah : (1) memiliki kemampuan untuk melihat dan mendekati 

masalah sebagai anggota masyarakat global; memiliki kemampuan bekerja sama 

dengan orang lain dengan cara yang kooperatif dan menerima tanggung jawab atas 

peran/tugasnya di dalam masyarakat; (3) memiliki kemampuan memahami, 

menerima, menghargai dan dapat menerima perbedaan-perbedaan budaya; (4) 

memiliki kapasitas berpikir dengan cara yang kritis dan sistematis. Keinginan untuk 

menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan; (5) memiliki keinginan untuk 

mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif  untuk melindungi lingkungan 

Kemampuan bersikap sensitif dan melindung hak asasi manusia (misalnya, hak 

wanita, hak etnis minoritas, dan lain-lain); (6) memiliki keinginan dan kemampuan 

untuk ikut serta dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional. 

 

REKOMENDASI 

1. Karena televisi merupakan agen yang paling efektif dalam menyebarkan nilai-nilai 

budaya modern, sedang nilai-nilai tersebut banyak yang tidak sesuai dengan nilai-

nilai adiluhung bangsa, maka perlu dilakukkan upaya pencegahan oleh keluarga agar 

anak terbebas dari pengaruh buruk tersebut, misalnya dengan cara mendampingi pada 
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saat anak-anak menonton btelevisi dan/atau memberikan penjelasan mengenai 

tayangan yang dapat berpengaruh buruk bagi mereka. 

2. Efektivitas penerapan kurikulum PKn yang diorganisir secara terpisah (separated 

subject curriculum) perlu dilengkapi dengan berbagai kegiatan sekolah yang dikemas 

dalam berbagai kegiatan baik ko maupun ekstrakurikuler yang dapat membantu 

pencapaian visi dan misi PKn mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor value-

based education. 

3. Tata tertib serkolah perlu ditingkatkan daya ikatnya kepada seluruh siswa di sekolah 

agar para siswa dibiasakan untuk berperilaku baik sebagai seorang warganegara 

Indonesia yang memiliki karakter ke-Indonesiaan seiring dengan adanya keteladanan 

dari orang dewasa baik di sekolah maupun di rumah.  
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ABSTRAK 

Untuk dapat mengajarkan pendidikan lingkungan kepada siswa, guru SD perlu 
meningkatkan pengetahuannya tentang pendidikan lingkungan. Sehubungan dengan hal 
ini, calon guru SD perlu menguasai konsep pendidikan lingkungan dan pembelajaran 
pendidikan lingkungan. Dalam kuliah Pendidikan Lingkungan untuk SD dosen 
menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas. Rata-rata penguasaan 
konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru masih rendah. Salah satu model 
pembelajaran yang dapat meningkatkan penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi 
calon guru adalah pembelajaran berbasis outdoor. Hasil penelitian eksperimen kuasi yang 
telah dilakukan terhadap calon guru SD menunjukkan bahwa model pembelajaran 
pendidikan lingkungan berbasis outdoor memberikan pengaruh yang positif terhadap 
penguasaan konsep pendidikan lingkungan. Pengaruh positif tersebut berdasarkan 
perbedaan rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas 
eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan lingkungan 
bagi calon guru di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Kata Kunci: Pendidikan lingkungan, pembelajaran berbasis Outdoor, penguasaan 

konsep 

 
PENDAHULUAN  

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan tentang pendidikan lingkungan 

hidup. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, pelajaran kependudukan dan 

lingkungan hidup secara integratif dituangkan dalam kurikulum tahun 1984 dengan 

memasukkan materi kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam hampir semua mata 

pelajaran. Pada tanggal 21 Mei 1996, terbit Memorandum Bersama antara Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 

0142/U/1996 dan No. Kep. 89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan 

Pendidikan Lingkungan Hidup. Sejalan dengan diterbitkannya memorandum ini, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud berupaya 

mengembangkan dan memantapkan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 18

antara lain melalui penataran guru, menyiapkan buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan 

Kependudukan dan Lingkungan Hidup untuk guru SD, SLTP, SMU,  SMK, dan program 

sekolah asri. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2005, Menteri Lingkungan Hidup dan 

Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan SK bersama No. Kep.07/MenLH/06/2005 

dan No. 05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan 

hidup. Di dalam keputusan bersama ini, sangat ditekankan bahwa pendidikan lingkungan 

hidup dilakukan secara terintegrasi dengan mata pelajaran yang telah ada (Timpakul, 

2007).  

            Pendidikan lingkungan adalah sebuah proses yang komprehensif untuk menolong 

manusia memahami lingkungannya dan isu yang terkait (NAAEE, 2001). Lieberman 

(1998) berpendapat bahwa pendidikan lingkungan memiliki strategi sebagai berikut; 1) 

memberikan pengalaman belajar hands-on melalui kegiatan berbasis proyek, 2) 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi terhadap lingkungan hidup. 

Pendidikan lingkungan dapat dilaksanakan di luar kelas. Dumouchel (2003) menyatakan 

bahwa pendidikan di luar kelas (outdoor) bertujuan untuk  meningkatkan kesadaran siswa 

terhadap; 1) diri melalui masalah sehari-hari yang ditemui, 2) orang lain melalui 

permasalahan kelompok dan dalam pengambilan keputusan, 3) alam melalui pengamatan 

secara langsung. 

Penanaman fondasi pendidikan lingkungan sejak dini menjadi solusi utama yang 

harus dilakukan, agar generasi muda memiliki bekal pemahaman tentang lingkungan 

hidup. Pendidikan lingkungan diharapkan mampu mendidik siswa agar berperilaku peduli 

terhadap lingkungan. Hal ini diperkuat oleh Waryono (Putri, 2006) yang menyatakan 

bahwa masa anak-anak merupakan perjalanan yang kritis, sebagai generasi bangsa di 

masa mendatang. Dengan demikian sangatlah strategis membekali siswa dengan 

pengetahuan tentang lingkungan hidup sejak dini, agar mereka berperilaku peduli 

terhadap lingkungannya. Neal (1995) menyatakan untuk meningkatkan kesadaran siswa 

terhadap lingkungan maka siswa perlu dimotivasi untuk tertarik, kemudian dibimbing 

untuk melakukan observasi. 

Rendahnya sikap dan kepedulian siswa terhadap lingkungan tentu 

memprihatinkan, karena melalui pendidikan di sekolah semestinya sikap dan perilaku 

peduli terhadap lingkungan hidup telah ditanamkan. Kenyataannya, meskipun pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sudah diberikan sejak Sekolah Dasar, tetapi belum mampu 

membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap peduli terhadap lingkungan. Untuk dapat 

mengajarkan pendidikan lingkungan dan menanamkan sikap peduli lingkungan kepada 

siswa, guru perlu meningkatkan pengetahuannya tentang pendidikan lingkungan dan cara 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 19

menanamkan sikap peduli lingkungan. Sehubungan dengan hal ini, calon guru SD 

(mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar/PGSD) perlu menguasai konsep pendidikan 

lingkungan dan pembelajaran pendidikan lingkungan. Melalui kuliah Pendidikan 

Lingkungan untuk SD, calon guru diberi bekal pengetahuan tentang konsep dasar 

pendidikan lingkungan dan pembelajaran pendidikan lingkungan. Hasil survei terhadap 

pelaksanaan kuliah Pendidikan Lingkungan untuk SD menunjukkan bahwa; 1) dosen 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas dalam pembelajaran, 

2) rata-rata rata kemampuan calon guru dalam menguasai konsep pendidikan lingkungan 

masih rendah, 3) rata-rata kemampuan calon guru dalam pembelajaran pendidikan 

lingkungan masih rendah. 

Salah satu model pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan penguasaan 

konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru adalah pembelajaran di luar kelas 

(outdoor). Pembelajaran pendidikan lingkungan di luar kelas dilaksanakan dengan 

melibatkan siswa untuk menyatu dengan alam dan melakukan berbagai aktivitas 

pembelajaran yang mengarah pada terwujudnya perilaku siswa peduli terhadap 

lingkungan melalui tahap pemahaman, penyadaran, perhatian, tanggung jawab, dan 

tingkah laku (KLH, 2005). Putri (2006) menyatakan bahwa pendidikan outdoor bukan 

berarti sekedar memindahkan pembelajaran ke luar kelas, melainkan lebih pada 

pemanfaatan lingkungan yang ada sebagai obyek dalam pembelajaran. Aktivitas 

pembelajaran dapat berupa permainan, olah raga, eksperimen, perlombaan, diskusi, aksi 

lingkungan, dan jelajah lingkungan. Dalam kegiatan ini siswa dibimbing untuk 

menemukan sendiri konsep yang terkandung di dalam berbagai kegiatan tersebut, 

sehingga pembelajaran lebih bermakna dan bertahan lama dalam ingatan siswa. 

Pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor (PLO) merupakan salah 

satu upaya untuk membantu calon guru dalam menguasai konsep pendidikan lingkungan, 

terhindar dari kejenuhan, kebosanan, dan persepsi belajar hanya di dalam kelas. 

Pembelajaran outdoor menurut Irawan (Ginting, 2005) adalah sebuah pendekatan 

pembelajaran yang menggunakan suasana di luar kelas sebagai situasi pembelajaran dan 

menggunakan berbagai permainan sebagai media transformasi konsep-konsep yang 

disampaikan dalam pembelajaran. Pembelajaran outdoor menggunakan beberapa metode 

seperti ceramah, penugasan, diskusi, dan eksperimen, menggunakan alam terbuka 

sebagai sarana kelas. Pembelajaran outdoor melatih aktivitas fisik dan sosial calon guru. 

Calon guru lebih banyak melakukan kegiatan yang melibatkan kerja sama, komunikasi, 

pemecahan masalah, pengambilan keputusan, saling memahami dan menghargai 

perbedaan.  
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Model pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor memiliki 

karekteristik sebagai berikut: a) Kegiatan pembelajaran mengkaji permasalahan 

lingkungan sekolah. b) Pembela- jaran menggunakan fasilitas belajar yang ada di luar 

kelas dan di dalam kelas. c) Menekankan pada aspek sikap peduli terhadap lingkungan 

sekolah, di samping aspek kognitif dan kinerja. Model pembelajaran PLO dikembangkan 

atas prinsip belajar konstruktif, kontekstual, dan behaviouristik. Tujuan pembelajaran 

yang hendak dicapai adalah meningkatkan kemampuan calon guru yang mencakup; 

kemampuan menguasai konsep pendidikan lingkungan, mengajarkan pendidikan 

lingkungan, menanamkan sikap peduli lingkungan, dan menumbuhkan sikap peduli 

lingkungan.   

Model pembelajaran PLO terdiri atas desain pembelajaran (yang berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi, metode, media, prosedur, dan evaluasi 

pembelajaran) dan implementasi pembelajaran (yang berisi kegiatan pendahuluan; 

kegiatan inti yang mencakup eksplorasi, eksplanasi, dan aplikasi; kegiatan penutup). 

Kegiatan pendahuluan dimaksudkan untuk memotivasi calon guru sebelum pembelajaran 

dimulai. Kegiatan ini berupa tanya jawab tentang masalah yang ditemukan di lingkungan 

sekolah, misalnya masalah kebersihan sekolah. Kegiatan eksplorasi berupa kegiatan 

eksperimen untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan data sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan dalam lembaran kerja mahasiswa (LKM). Kegiatan eksplanasi 

berupa diskusi antar kelompok yang membahas hasil eksperimen, cara menanamkan 

sikap/perilaku peduli terhadap lingkungan, dan cara menerapkan konsep dalam 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan aplikasi berupa simulasi pembelajaran di kelas untuk 

melatih calon guru melaksanakan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. 

Dalam kegiatan penutup, dosen membimbing calon guru membuat kesimpulan dari 

pokok bahasan yang sudah dibahas, memberikan tugas sebagai latihan dari pokok 

bahasan yang sudah dibahas dan persiapan sebelum membahas pokok bahasan 

selanjutnya, memberikan post-test.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana pengaruh pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor terhadap 

penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru SD? Tujuan penelitian adalah 

untuk mengungkapkan pengaruh pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor 

terhadap penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru SD. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen kuasi dengan desain pre-test post-

test grup kontrol (Creswell, 1994). Penelitian dilakukan terhadap 37 calon guru SD 

(mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan) yang mengikuti kuliah Pendidikan 

Lingkungan untuk SD. Calon guru kelas eksperimen melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis outdoor, sedangkan calon guru kelas 

kontrol melaksanakan pembelajaran reguler (yang biasa dilakukan selama ini). Materi 

yang disajikan dalam penelitian meliputi: pencemaran air, pencemaran udara, 

pencemaran tanah, dan penghematan energi listrik. Untuk setiap pokok bahasan, 

dilakukan pre-test dan post-test pada calon guru kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Instrumen penelitian berupa tes penguasaan konsep pendidikan lingkungan yang terdiri 

atas tes penguasaan konsep; pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan 

penghematan energi listrik. Instrumen tersebut dirancang oleh peneliti, dikonsultasikan 

dengan penimbang ahli, dan diujicoba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji perbedaan 

rata-rata skor (uji-t). Untuk persyaratan uji-t dilakukan uji normalitas distribusi data dan 

uji homogenitas data. Peningkatan penguasaan konsep pendidikan lingkungan dapat 

diketahui dengan analisis skor gain dinormalisasi (NG) dari skor pre-test dan post-test.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum menganalisis data hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 

persyaratan analisis data. Tujuannya adalah untuk menentukan statistik yang digunakan 

dalam menganalisis data tersebut. Ada dua uji yang perlu dilakukan, yaitu uji normalitas 

distribusi data dan uji homogenitas data. Uji normalitas distribusi data dilakukan dengan 

menggunakan rumus chi-kuadrat, sedangkan uji homogenitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji F. Hasil uji normalitas distribusi data penguasaan konsep pendidikan 

lingkungan (rata-rata skor untuk pokok bahasan pencemaran air, pencemaran tanah, 

pencemaran udara, dan penghematan energi) menunjukkan bahwa data skor pre-test dan 

skor post-test penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal pada taraf signifikansi α = 0,05. seperti yang 

tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Distribusi Data Skor Pre-test dan Post-test 
 

Kelompok Uji 2
hitungX  

2
tabelX  dk Kesimpulan 
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Pre-test kelas eksperimen 1,724 38,885 29 Data berdistribusi normal 

Post-test kelas eksperimen 2,379 37,652 28 Data berdistribusi normal 

Pre-test kelas kontrol 1,750 42,557 36 Data berdistribusi normal 

Post-test kelas kontrol 2,438 41,337 35 Data berdistribusi normal 
 

Hasil uji homogenitas data penguasaan konsep pendidikan lingkungan 

menunjukkan bahwa data kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah homogen pada taraf 

signifikansi α = 0,05. Hasil uji homogenitas data pre-test pada kelas eksperimen dan 

kontrol, serta data post-test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Data Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

Kelompok Uji Fhitung Ftabel Dk Kesimpulan 

Pre-test  1,963 2,219 36,46 Data homogen 

Post-test  2,129 2,219 36,46 Data homogen 
 
 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas distribusi dan homogenitas untuk data 

kelas eksperimen dan kontrol maka dapat disimpulkan bahwa uji perbedaan rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kontrol dapat menggunakan uji-t dengan rumus untuk data 

normal dan homogen. Selanjutnya disajikan hasil analisis data penguasaan konsep 

pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data berupa 

rata-rata nilai tes penguasaan konsep pendidikan lingkungan untuk pokok bahasan 

pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan penghematan energi listrik.   

Hasil uji perbedaan rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi 

calon guru kelas eksperimen dan kontrol disajikan pada Tabel 3. Rata-rata skor pre-test 

penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi α = 0,05. Sedangkan uji 

perbedaan rata-rata skor post-test menunjukkan bahwa rata-rata skor post-test penguasaan 

konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian dikatakan 

bahwa penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru sesudah mengikuti 

kuliah pendidikan lingkungan berbasis outdoor berbeda dalam kedua kelas tersebut. Rata-

rata penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru pada kelas eksperimen 

lebih tinggi daripada kelas kontrol. 
    

 Tabel 3. Perbedaan Rata-rata Skor Penguasaan Konsep Pendidikan Lingkungan bagi 
Calon guru Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 
 

Kelompok 

Uji 

Kelompok 

Perlakuan 

Rata-rata Standar 

Deviasi 

Nilai  

t hitung 

Nilai  

t tabel 

Keterangan 

Pre-test Eksperimen 50,72 6,03 0,675 2,000 Tidak 

Signifikan Kontrol 52,23 5,32 

Post-test Eksperimen 79,73 5,45 13,688 2,000 Signifikan 

Kontrol 63,83 4,88 
 

Rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas 

eksperimen dan kontrol disajikan dalam bentuk grafik seperti pada gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik Rata-rata Skor Penguasaan Konsep Pendidikan Lingkungan 
          bagi Calon Guru Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Hasil uji perbedaan rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi 

calon guru kelas eksperimen dan kontrol untuk setiap pokok bahasan disajikan pada 

Tabel 4. Rata-rata skor pre-test penguasaan konsep pencemaran air bagi calon guru kelas 

eksperimen dan kelas kontrol tidak berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi α = 

0,05. Sedangkan uji perbedaan rata-rata skor post-test menunjukkan bahwa rata-rata skor 

post-test penguasaan konsep pencemaran air bagi calon guru kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berbeda secara signifikan pada taraf signifikansi α = 0,05. Dengan demikian 

dikatakan bahwa penguasaan konsep pencemaran air bagi calon guru sesudah mengikuti 

kuliah pendidikan lingkungan berbasis outdoor berbeda dalam kedua kelas tersebut. Rata-

rata penguasaan konsep pencemaran air bagi calon guru pada kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. Hasil yang sama juga diperoleh untuk pokok bahasan 

pencemaran tanah, pencemaran udara, dan penghematan energi listrik.  
  

Tabel 4. Perbedaan Rata-rata Skor Penguasaan Konsep Pendidikan Lingkungan bagi 
Calon Guru Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Berdasarkan Pokok Bahasan 

 

Pokok 
Bahasan 

Kelompok 
Uji 

Kelompok 
Perlakuan 

Rata-rata 
Standar 
Deviasi 

Nilai  
t hitung 

Nilai  
t tabel 

Keterangan 

Pencemaran 
air 

Pre-test Eksperimen   50,95 8,07 1,119 2,000 Tidak 
Signifikan Kontrol 56,17      8,29 

Post-test Eksperimen   80,41     6,17 10,041 2,000 Signifikan 
Kontrol 61,60    9,21 

Pencemaran 
tanah 

Pre-test Eksperimen   51,22 10,57 1,455 2,000 Tidak 
Signifikan Kontrol 45,74 9,61 

Post-test Eksperimen   79,73     7,90 16,474 2,000 Signifikan 
Kontrol 50,43   8,33 

Pencemaran 
udara 

Pre-test Eksperimen   51,49 9,73 1,452 2,000 Tidak 
Signifikan Kontrol 54,47    8,55 

Post-test Eksperimen   80,54      7,91 6,507 2,000 Signifikan 
Kontrol 66,81   8,69 

Penghematan 
energi listrik 

Pre-test Eksperimen   49,73 8,04 1,289 2,000 Tidak 
Signifikan Kontrol 52,13    8,95 

Post-test Eksperimen   82,30      8,69 7,946 2,000 Signifikan 
Kontrol 65,11   9,86 
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Penguasaan konsep pendidikan lingkungan yang disajikan dalam Tabel 4 

menunjukkan bahwa model pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan penguasaan konsep pencemaran air, 

pencemaran tanah, pencemaran udara, dan penghematan energi bagi calon guru kelas 

eksperimen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian American Institutes for 

Research (2005) yang meneliti pengaruh program pendidikan outdoor bagi siswa sekolah 

menengah di California dan hasilnya memperlihatkan bahwa siswa menunjukkan 

kenaikan skor akademik dalam pelajaran sains. Melalui pendidikan lingkungan berbasis 

outdoor, guru dapat membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

peduli terhadap lingkungan. Tumisem (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

pelaksanaan program pendidikan lingkungan di luar sekolah berbasis ekologi perairan 

melalui kegiatan pramuka di SD mampu meningkatkan literasi lingkungan sebesar 

47,3%.  

Rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas 

eksperimen dan kontrol berdasarkan pokok bahasan disajikan dalam bentuk grafik seperti 

pada gambar 2. 

 

 
 

Gambar 2. Grafik Rata-rata Skor Penguasaan Konsep Pendidikan Lingkungan bagi 
         Calon Guru Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

Selain perbedaan rata-rata penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi kelas 

eksperimen dan kontrol, juga dianalisis peningkatan penguasaan konsep pendidikan 

lingkungan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa peningkatan penguasaan konsep 

pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen termasuk kategori sedang (NG 

= 0,59) dan kelas kontrol termasuk kategori rendah (NG = 0,24). Rata-rata peningkatan 
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penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen dan kontrol 

disajikan dalam bentuk grafik seperti dalam Gambar 3. 
 

 

Gambar 3. Rata-rata Peningkatan Penguasaan Konsep Pendidikan 
                  Lingkungan bagi Calon Guru kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Pengaruh model pembelajaran PLO terhadap penguasaan konsep calon guru 

ditinjau dari: 1) Penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas 

eksperimen; 2) Perbedaan rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi 

calon guru kelas eksperimen dan kelas kontrol; 3) Peningkatan penguasaan konsep 

pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: 1) Penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen 

setelah mengikuti pembelajaran PLO termasuk kategori baik dengan rata-rata skor 

sebesar 79,73 dengan standar deviasi 5,45; 2) Penguasaan konsep pendidikan lingkungan 

bagi calon guru kelas eksperimen sesudah pembelajaran PLO secara signifikan lebih 

tinggi daripada kelas kontrol; 3) Peningkatan penguasaan konsep pendidikan lingkungan 

bagi calon guru kelas eksperimen termasuk kategori sedang dengan rata-rata NG sebesar 

0,59. 

Temuan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Peningkatan 

penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru, tertinggi pada soal tentang 

konsep konkret. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui percobaan; 2) Peningkatan 

penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru, terendah pada soal yang 

menuntut jawaban berbentuk tabel/diagram/gambar. Calon guru belum terbiasa mengolah 

dan menyajikan data dalam bentuk tabel/ diagram/gambar sehingga calon guru butuh 

latihan dan waktu yang cukup. 

 

KESIMPULAN 
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Hasil penelitian yang dilakukan terhadap calon guru SD menunjukkan bahwa 

pembelajaran pendidikan lingkungan berbasis outdoor dapat memberikan pengaruh yang 

positif terhadap penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru SD. Pengaruh 

yang positif ini berdasarkan pada: penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon 

guru kelas eksperimen, perbedaan rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan 

lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan peningkatan 

penguasaan konsep pendidikan lingkungan. 

 Sebelum pembelajaran dimulai, hasil analisis pre-test menunjukkan bahwa 

penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen dan kelas 

kontrol tidak berbeda secara signifikan. Hasil yang sama diperoleh bila ditinjau dari 

setiap pokok bahasan.Setelah pembelajaran PLO, hasil analisis post-test menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan penguasaan konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Rata-rata skor penguasaan konsep pendidikan 

lingkungan bagi calon guru di kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Hasil 

yang sama diperoleh bila ditinjau dari setiap pokok bahasan. Rata-rata skor post-test 

penguasaan konsep pencemaran air, tanah, udara, dan penghematan energi untuk calon 

guru kelas eksperimen secara signifikan lebih tinggi daripada kelas kontrol. Penguasaan 

konsep pendidikan lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen setelah mengikuti 

pembelajaran PLO termasuk kategori baik Peningkatan penguasaan konsep pendidikan 

lingkungan bagi calon guru kelas eksperimen termasuk kategori sedang dan kelas kontrol 

termasuk kategori rendah. 

 

REKOMENDASI 

Model pembelajaran PLO dapat meningkatkan kemampuan calon guru dalam 

menguasai konsep pendidikan lingkungan. Oleh karena itu dosen mata kuliah Pendidikan 

Lingkungan untuk SD diharapkan dapat menggunakan model pembelajaran ini untuk 

mahasiswa PGSD. Mengingat banyak waktu yang digunakan untuk membahas satu 

pokok bahasan, perkuliahan pendidikan lingkungan untuk SD yang terdiri atas kegiatan 

tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri, harus dilaksanakan oleh calon guru 

dengan baik. Dosen mata kuliah Pendidikan Lingkungan untuk SD diharapkan dapat 

memfasilitasi dan memotivasi calon guru untuk melaksanakan kegiatan tatap muka, tugas 

terstruktur, dan tugas mandiri. Untuk meningkatkan motivasi belajar calon guru dalam 

perkuliahan pendidikan lingkungan untuk SD, dosen diharapkan dapat mengembalikan 

tugas-tugas kuliah dan hasil ujian calon guru. 
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ABSTRACT 
 

In term of curriculum management, there are discrepancies between district level curriculum 
management policy and school level curriculum implementation. These situation likely to lead a 
potential  distortion in approved curriculum policy at district and school level curriculum 
implementation.  This study is aimed at producing and developing a  model of yunior secondary 
school in order to improve the accountablity of  school administrators and teachers in  planning, 
implementing, and evaluating school level curriculum.  Through a research and development 
approach and taking into account the results of prasurvey conducted at school levels. The ICT 
instructional development model at junior secondary school was adopted in accordance with 
ICARE model with five stages :  introduce, connect, apply, reflect, and extend.  Findings show 
that  ICARE based-ICT instructional model exerts positive effects  and can  be developed as a 
more meaningful and joyful  ICT learning model. Based on stastistical testing at 0,05 (95% 
significance level) and pretest and posttest score comparison, the study proves ICARE model  
influences the mastery of instructional materials. Validitation test at the same significance level 
shows that in urban, semi-urban, and rural schools ICARE based- ICT learning model is much 
more effective  than existing model currently used by the teachers. It is recommended that 
strategic plan of educational sector should  consider curriculum planning  with the spirit of 
regional  autonomy. Teachers, principals, and  superintendents should view school level 
curriculum  a challenge  and chance to do the best  as frontline providers in fasilitating students 
learning experience.   
 

Kata Kunci :  inovasi pembelajaran, model ICARE,  teknologi informasi dan komunikasi 
 
 
PENDAHULUAN 

Adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk desentralisasi pendidikan di 

sekolah melalui manajemen berbasis sekolah (MBS)  memberikan implikasi terhadap 

inovasi kurikulum dan manajemen kurikulum, baik manajemen kurikulum di tingkat 

nasional, tingkat provinsi, kabupaten/kota ataupun manajemen kurikulum di tingkat 

sekolah.  Namun demikian,  reformasi dan kebijakan kurikulum yang terjadi belum 

diimbangi oleh adanya sistem pengelolaan kurikulum  yang optimal, baik di tingkat 

kabupaten ataupun di tingkat sekolah. Malahan dalam kadar tertentu elemen penting 

desentralisasi pendidikan yaitu demokratisasi, local wisdom, dan partisipasi masih perlu 

ditingkatkan (Dally, 2008). Di sisi lain,  masih adanya persoalan sistemik dan operasional 

tentang kebijakan kurikulum di tingkat nasional maupun daerah dihubungkan dengan 

derajat  implementasi kurikulum di tingkat sekolah.  
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Hal tersebut memungkinkan terjadinya  potensi distorsi antara kebijakan 

kurikulum yang disepakati di tingkat kabupaten dengan  implementasi kurikulum  tingkat 

satuan pendidikan.   

Dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) SMP (Pusat 

Kurikulum, Balitbang Depdiknas: 2003), disebutkan bahwa visi mata pelajarn TIK tsb.  

yaitu : “Agar siswa dapat dan terbiasa menggunakan perangkat teknologi informasi dan 

komunikasi secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi 

dalam kegiatan belajar, bekerja, dan aktifitas lainnya sehingga siswa siwa mampu 

berkreasi, mengembangkan sikap imaginatif, mengembangkan kemampuan ekspolarasi 

mandiri, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan baru di lingkungannya.” 

 Melalui mata pelajaran  TIK diharapkan  siswa dapat terlibat pada perubahan 

pesat dalam kehidupan yang mengalami penambahan dan perubahan dalam penggunaan 

beragam produk  teknologi informasi. Siswa menggunakan perangkat  teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mencari, mengeksplorasi, menganalisis, dan saling tukar 

menukar informasi secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan TIK, siswa akan 

dengan cepat mendapatkan ide dan pengalaman dari berbagai kalangan. Penambahan 

kemampuan siswa karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan 

mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuan belajar mandiri, sehingga siswa dapat 

memutuskan dan mempertimbangkan sendiri kapan dan dimana penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi secara tepat dan optimal, termasuk apa implikasinya saat ini 

dan di masa yang akan datang.   

Dalam dimensi yang lebih global, “ICT in American Policy” dalam Govindasamy 

(2002) seperti dikutip Yulia Rahmawati (2008: 5) disebutkan ada tujuh parameter yang 

perlu diperhatikan dalam menerapkan e-learning yang mempertimbangkan prinsip-prinsip 

pedagogis, yaitu: (1) institutional support; (2) course development; (3) teaching and 

learning; (4) course structure; (5) student support; (6) faculty support; dan (7) evaluation 

and assessment. Oleh sebab itu, dalam konteks yang hampir setara,  Soekartawi (2003) 

mengidentifikasi bahwa keberhasilan implementasi e-learning sangat tergantung kepada 

penilaian apakah: (a) e-learning itu sudah menjadikan suatu kebutuhan; (b) tersedianya 

infrastruktur pendukung seperti telepon dan listrik (c). tersedianya fasilitas jaringan 

internet dan koneksi Internet; (d) software pembelajaran (learning management system); 

(e) kemampuan dan ketrampilan orang yang mengoperasikannya; dan (f) kebijakan yang 

mendukung pelaksanaan program e-learning.  

Dalam konteks yang lebih luas, yaitu dalam manajemen dunia pendidikan, 

berdasar studi tentang tujuan pemanfaatan ICT di dunia pendidikan terkemuka di 
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Amerika, Alavi dan Gallupe (2003) menemukan beberapa tujuan pemanfaatan ICT, yaitu 

(1) memperbaiki competitive positioning; (2) meningkatkan brand image; (3) 

meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran; (4) meningkatkan kepuasan siswa; 

(5) meningkatkan pendapatan; (6) memperluas basis siswa; (7) meningkatkan kualitas 

pelayanan; (8) mengurangi biaya operasi; dan (9) mengembangkan produk dan layanan 

baru.  

Dengan sudut pandang yang lain, Davenport dan Short (1990: 69) mendefinisikan 

10 peran yang dapat dimainkan oleh ICT dalam tatanan kehidupan manusia, khususnya 

dalam bidang pendidikan yaitu transactional, geographical, automatical, analytical, 

informational, sequential, knowledge management, tracking, dan disintermediation. 

Semua peran ICT ini dapat dikontekstualisasikan dengan kebutuhan dunia pendidikan.   

Dalam dimensi lain, Al-Mashari dan Zairi (2000: 45)  menyatakan bahwa manfaat 

ICT adalah pada kemampuannya yang (1) enabling parallelism; (2) facilitating 

integration; (3) enhancing decision making; dan (4) minimizing points of contact. 

Dalam kurikulum persekolahan, ICT atau Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) merupakan salah satu mata pelajaran tersendiri. Malah dalam implementasi 

pembelajaran, semangat dan hakikat TIK sepatutnya telah secara melekat dan terintegrasi 

dalam  semua mata pelajaran lainnya. Perkembangan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya 

dalam proses pembelajaran. Menurut Rosenberg (2001: 64), dengan berkembangnya 

penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan 

ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke “on 

line” atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke 

waktu nyata.  

Untuk dapat memanfaatkan ICT dalam memperbaiki mutu pembelajaran, ada tiga 

hal yang harus diwujudkan yaitu (1) siswa dan guru harus memiliki akses kepada 

teknologi digital dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan guru, (2) 

harus tersedia materi yang berkualitas, bermakna, dan dukungan kultural bagi siswa dan 

guru, dan (3) guru harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan 

alat-alat dan sumber-sumber digital . Sejalan dengan pesatnya perkembangan ICT, maka 

telah terjadi pergeseran pandangan tentang pembelajaran baik di kelas maupun di luar 

kelas.  

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan 

pengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Menurut 

Rosenberg (2001: 198), dengan berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran 
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dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas 

ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke “on line” atau saluran, (4) fasilitas fisik ke 

fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata.  

Namun demikian, dalam kenyataanya pembelajaran TIK di sekolah, masih ”jauh 

panggang dari api”. Pembelajaran TIK, sering disederhanakan hanya sebagai latihan 

penggunaan komputer. Inilah yang disebut sebagai masih adanya persoalan sistemik dan 

operasional tentang kebijakan kurikulum dihubungkan dengan derajat  implementasi 

kurikulum di tingkat sekolah, termasuk dalam pembelajaran TIK.   

Rumusan  masalah  dalam penelitian ini  berkaitan dengan model manajemen 

kurikulum yang bagi peningkatan  akuntabilitas  pengelola satuan pendidikan dalam 

pembelajaran Teknologi Informasi dan  Komunikasi  (TIK) SMP.  Pokok permasalahan 

dalam penelitian ini berkaitan dengan tiga fokus masalah dengan beberapa sub masalah 

yaitu  :  Pertama, pengembangan desain model manajemen kurikulum di tingkat satuan 

pendidikan, dalam penelitian ini lebih terfokus pengembangan model pembelajaran TIK 

SMP.  Kedua, berkaitan dengan  efektifitas  model pembelajaran hasil pengembangan  

ditinjau dari ketercapaian tujuan pembelajaran TIK di  SMP.  

Pertanyaan penelitiannya adalah Model pembelajaran yang bagaimana,  yang 

dapat meningkatkan akuntabilitas pengelola satuan pendidikan dalam perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi  kurikulum pada mata pelajaran TIK SMP  ?   Fokus 

penelitian ini berkaitan dengan  : (ii) Desain model perencanaan pembelajaran yang 

bagaimanakah yang dapat meningkatkan akuntabilitas guru dalam pengembangan 

kurikulum pada mata pelajaran  TIK SMP? 2) Desain model implementasi pembelajaran 

yang bagaimanakah yang dapat meningkatkan akuntabilitas guru  dalam pengembangan  

kurikulum  pada mata pelajaran  TIK SMP? 3) Desain model evaluasi  pembelajaran yang 

bagaimanakah yang dapat meningkatkan akuntabilitas guru dalam pembelajaran TIK 

SMP? 

Tujuan penelitian ini  adalah  dihasilkannya model pembelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP hasil pengembangan, guna peningkatan 

akuntabilitas pengelola pendidikan (guru) pada tingkat satuan pendidikan  SMP. 

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat 

teoritik adalah  menghasilkan prinsip dan dalil tentang manajemen kurikulum dalam era 

otonomi daerah. Sedangkan manfaat praktisnya, adalah  (i)  memberikan informasi dan 

substansi tentang pengembangan model pembelajaran TIK SMP  melalui pendekatan 

ICARE (ii) berguna bagi peningkatan kualitas pembelajaran TIK  di SMP. 
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PROSEDUR PENELITIAN   

Penelitian ini menggunakan  model pendekatan penelitian dan pengembangan 

(research and development), yaitu proses pengembangan  dan validasi produk pendidikan 

tentang  pengembangan  model pembelajaran Teknologi Informasi  Komunikasi (TIK) di 

SMP.   Penelitian merujuk pada pendekatan penelitian yang dikembangkan Borg dan 

Gall, yaitu: (i) studi pendahuluan (prasurvey); (ii) perencanaan dan rancangan desain 

awal; (iii) pengembangan model kurikulum tingkat sekolah, yaitu pengembangan model 

pembelajaran TIK SMP  (iv) uji validasi; dan (v) pelaporan.  

 
Bagan 1 : Alur Penelitian 

Temuan Penelitian  

Kondisi Empirik 

Sesuai dengan hasil prasurvey, pembelajaran TIK di SMP dilaksanakan kurang 

menyentuh penguatan dalam life skills para siswa, dengan pembelajaran yang lebih 

menekankan pada praktik komputer. Model pembelajaran juga  belum menyentuh 

langsung pada pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas untuk kehidupan sehari-

hari. Oleh sebab itu  perlunya pengembangan  model pembelajaran TIK di SMP. Model 

pembelajaran ini diadopsi berdasarkan  pendekatan pembelajaran  model ICARE dengan 

STUDI PENDAHULUAN 

dan PRASURVEY PERENCANAAN VALIDASI 

MODEL 
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terdahulu 

• Studi Lapangan 
: 

• Menjalin jejaring 

• Menyusun 
prosedur kerja 

• Manajemen 
Kurikulum di kab 

• Kondisi  
Organisasi dan 
Kinerja SDM 
Kab 

• Implementasi 
Kurikulum yang 
sedang berjalan 

• Kondisi 
Organisasi dan 
kinerja di 
sekolah 

Uji coba 
terbatas 

• Design halus 

• Tes awal 

• Implementa
si 

• Evaluasi 

• Tes akhir  
Penyempurn
aan  

 

Kesimpulan, 

Implikasi, dan 

Rekomendasi  

 Model 

Pembelajaran 

TIK di  SMP : 

• Perumusan 
Tujuan 

• Perencanaan 
Model 

• Perencanaan 
Penelitian 

• Uji Kelayakan 
terbatas 

Uiji Coba Lebih 

Luas: 

• Design halus 

• Tes awal 

• Implementa
si 

• Evaluasi 

PENGEMBANGAN 

Laporan 

Akhir 

Uji Model  



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 34

5 tahapan yaitu :  introduction, connect, apply, reflect, and extend.  Secara digramatik,  

sistem pembelajaran mata pelajaran  teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui  

model ICARE ini adalah sebagai berikut: 
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Bagan 2 : Sistem Pembelajaran TIK melalui Model ICARE 

PEMBAHASAN  

Desain Model Perencanaan Pembelajaran TIK  
 

Disain model perencanaan dalam penelitian ini  menfokuskan pada upaya 

optimalisasi persiapan model  pembelajaran  TIK yang  dikembangkan guru di sekolah.  

Adapun disain perencanaan pembelajaran TIK pada semua tahapan ujicoba model, secara 

umum adalah  (i) analisis  depskripsi kurikulum  nasional; (ii) analisis  struktur prorgam 

mata pelajaran TIK; (iii) analisis  dan organisasi topik materi mata pelajaran TIK; (iv)  

analisis kebutuhan pemanfaatan TIK bagi siswa masyarakat (life skill); (v) disain rencana 

program pembelajaran; (vi) kaji ulang dan diskusi silabus dan rencana program 

pembelajaran (RPP); (vii) revisi atas dasar input  guru dan Peneliti; (viii) silabus dan RPP 

siap implementasi. Hasil temuan penelitian ini, dapat divisualisasikan pada gambar 

berikut. 
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Bagan 3 

  Model Pengembangan Disain Perencanaan Kurikulum Tingkat sekolah 
 

Desain Model Implementasi  Pembelajaran TIK melalui ICARE 

 Berdasarkan hasil temuan di lapangan pada tahapan ujicoba terbatas dan lebih 

ujicoba lebih luas serta revisi yang telah dilakukan maka disain model implementasi 

kurikulum pada tingkat sekolah/ kelas, penulis rekomendasikan dalam bentuk model 

ICARE. Upaya ini pada dasarnya peneliti temuan pada semua tahapan penelitian ini, 

berupa  masukan dan revisi pada setiap putaran terakhir tahap ujicoba terbatas dan 

ujicoba lebih luas. Model disain implementasi kurikulum TIK  SMP adalah sebagai 

berikut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        

Bagan 4  Model Pembelajaran TIK melalui ICARE  pada Tahapan Implementasi 
 
 

Berdasarkan  temuan penelitian tersebut, peran guru dalam implementasi kurikulum 

ini sangat penting, khususnya dalam pendekatan fidelity. Sebagaimana studi yang dilakukan 

Fullan dan Pomfret (1977), Gross, Giacquita dan Bersteins (1971),  ataupun Hall and Loucks 

(1976) yang merefleksikan tentang  orientasi fidelitas dalam implementasi kurikulum.  Pada 

pendekatan pertama ini ada dua hal, yaitu :  (1) redefinisi guru (defining the role of teachers) 

dan  (2)  model adopsi  pendidikan (concern based adoption model). Dengan demikian secara 

keseluruhan temuan penelitian untuk tahapan disain model implementasi kurikulum  telah 

feedbac
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mampu membuktikan ketiga pendekatan yang dianut dalam studi implementasi kurikulum,  

yaitu:  (1) pendekatan berdasarkan  perspektif fidelity , dan (2) pendekatan mutual adaption. 

Demikian juga dikaitkan dengan temuan penelitian yang mensyaratkan bahwa dalam 

implementasi disain manajemen implementasi kurikulum ini sangat memerlukan panduan 

pelengkap.  Hal tersebut wajar dalam suatu upaya inovasi model pembelajaran TIK melalui 

ICARE.  Temuan ini juga memberikan bukti bahwa apa yang dikemukakan oleh Mattewn B. 

Miles (1973:19) yang menyarankan agar inovasi ini bisa dilaksanakan dengan berhasil,  

memerlukan strategi  atau alat  yang jitu dengan tahapan dan mekanisme advokasi yang 

benar. “A means (usually involving sequence of  activities) for causing and advocated 

innovation to become successful“.  
  

Desain Model Evaluasi Pembelajaran TIK   

Disain model tahapan evaluasi kurikulum secara terintegrasi dengan komponen 

model ICARE yang memfokuskan diri pada penilaian life skill  di bidang ICT, adalah 

sebagai berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bagan  5  Disain Model Evaluasi  Pembelajaran TIK  melalui ICARE . 

Penilaian yang mengarah pada  elaborasi dari komponen model ICARE khususnya 

komponen Extend, setidaknya akan mampu menjawab tantangan visi dari pembangunan 

bidang TIK. Ada beberapa aspek yang dirumuskan dalam pengembangan model pembelajarn 

TIK yaitu: (i) memahami teknologi informasi dan komunikasi; (ii) mengembangkan 

keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; (iii) 

mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif dan mandiri dalam penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi; (iv) menghargai karya cipta di bidang TIK. 
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Efektifitas Model Pembelajaran TIK  Hasil Pengembangan  ditinjau dari Ketercapaian 
Tujuan Pembelajaran  TIK di  SMP 

 

   Berdasarkan hasil ujicoba lebih luas maka model manajemen kurikulum ini 

memberikan jawaban ilmiah atas kebenaran bahwa aspek efektivitas dan efesiensi bisa 

tercapai. Dari analisa kenaikan dan perbedaan hasil belajar siswa cukup jelas terlihat adanya 

efektivitas yang cukup baik. Hasil post-test siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model ICARE dalam mata pelajaran TIK ternyata bisa lebih baik dibanding 

dengan pembelajaran TIK  yang selama ini dilakukan guru. 

 
Kelebihan dan Keterbatasan Model Pembelajaran ICARE TIK  

Kelebihan KTSP untuk mata pelajaran TIK adalah sebagai berikut : (1) pemetaan 

struktur isi yang seimbang antara teori dan praktek bagi guru dan siswa; (2) memiliki 

pendekatan berbasis life Skill khususnya dalam bidang TIK; (3) memungkinkan sekolah 

melakukan monitoring dan evaluasi yang terbuka kepada gurunya; (3) memberikan peluang 

bagi sekolah untuk memformulasikan kembali struktur kurikulum yang ada dengan 

kebutuhan dan karakteristik siswa serta kondisi lingkungan yang ada; (4) memberikan 

kesempatan kepada guru untuk melakukan apersepsi pada setiap pembelajaran yang akan 

dilakukan dengan mudah.   

Keterbatasan dari model pembelajaran TIK pada KTSP angtara lain :  (1) menuntut 

kemampuan analisa yang menyeluruh terhadap deskripsi dan struktur kurikulum; (2) 

memerlukan pemahaman guru terhadap semua panduan kebijakan implementasi kurikulum 

secara utuh; (3) menuntut guru untuk selalu otomatis dalam melakukan analisa komponen 

model  (termasuk model ICARE) berdasarkan topik materi yang akan diajarkan; (4) menuntut 

sekolah dan guru dalam melakukan analisa kebutuhan dan trend pemenfaatan bidang ilmu 

TIK dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa;  
 

Rangkuman Data Hasil Penelitian  

KATEGORI 
WILAYAH 

TAHAPAN  UJI COBA  

SIGNIFIKAN 
TERBATAS 

 
LEBIH LUAS 

 
EFEKTIVITAS 

ICARE 
RURAL 
(Pedesaan) 

Diperoleh 
Model 
“ICARE” yang 
Hipotetik 

Rata-Rata 
Peningkatan Hasil 
Belajar 13,92 s/d 
29,19 dari 30 Skor 
Maksimal  

Mampu mencapai Skor 
sebesar 72,85 dari Skor 
Tertinggi 80. dan 63,00 
dari Skor tertinggi 70. 

Signifikan 
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SEMI 
URBAN 
(Perbatasan 
Desa-Kota) 

Diperoleh 
Model 
Hipotetik 

Rata-Rata 
Peningkatan Hasil 
Belajar mencapai 
21,28 s/d 22,92 
dari 23 Skor 
Maksimal  

Mampu mencapai Skor 
sebesar 60,42 dari Skor 
Tertinggi 80. dan 83,33 
dari Skor tertinggi 100 

Signifikan 

URBAN 
(Perkotaan) 

Diperoleh 
Model 
Hipotetik 

Rata-Rata 
Peningkatan Hasil 
Belajar mencapai 
16,67 s/d 23,24 
dari 25 Skor 
maksimal  

Mampu mencapai Skor 
sebesar 68,75 dari Skor 
Tertinggi 90. dan 85,42 
dari Skor tertinggi 90. 

Signifikan 

 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan  penelitian  adalah sbb :  

Dihasilkannya  model pembelajaran TIK  melalui  ICARE  di SMP, dengan  

karakteristik memiliki dua bagian utama yaitu : disain model, dan implementasi model.  

Secara umum, langkah pembelajaran TIK melalui ICARE adalah sebagai  berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I C A R E 

Proses adaptasi 

feedb

(introductio

n), 

Kompetensi  

Bidang TIK 

(Secara 

(Apply) 

Kompetensi  

Bidang TIK 

feedback 

Konstruksi 

(exten

d) 

Conne

ct 

(refle

ct) 

Bagan  6 
  Alur   Model Pembelajaran  TIK dengan Pendekatan  ICARE  di SMP 
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Secara lebih detail, model pembelajaran TIK melalui pendekatan ICARE ini 

memiliki ciri  dan karakteristik sebagai berikut :  

1. Memiliki formulasi desain model perencanaan kurikulum TIK yang dapat 

meningkatkan akuntabilitas komunitas sekolah/SMP. Model perencanaan kurikulum  

pembelajaran TIK ini  mencakup (a) Tujuan pembelajaran :pernyataan kompetensi 

yang ingin diraih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam konteks ICARE, 

termasuk dalam tahapan pengenalan (introduce); (b) Topik dan materi pembelajaran: 

Yaitu cakupan bahan dan sebaran topik/pokok bahasan yang sesuai dengan KTSP. 

Sedangkan materi tersebut dikemas dalam sebaran skenario yang mencakup semua 

tahapan ICARE; (c) Kegiatan Belajar Mengajar : Skenario kegiatan pembelajaran 

dalam desain  perencanaan  ini mencakup  semua tahapan  ICARE, yang meliputi 

:pengenalan (introduction) ;) menghubungkan (connect); penerapan dan  praktik 

(apply);  refleksi (reflect), dan   evaluasi dan perluasan (extend); (d) Media dan 

Sumber Pembelajaran :mencakup semua bahan belajar dan media pembelajaran, 

termasuk memanfaatkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial sebagai sumber 

belajar; (e) Evaluasi : evaluasi dilakukan pada setiap tahapan proses, termasuk 

mengevaluasi produk dan hasil karya siswa.  

2. Memiliki formulasi desain model implementasi kurikulum yang dapat meningkatkan 

akuntabilitas  komunitas baik untuk tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi  

kurikulum mata pelajaran  TIK SMP. Model implementasi kurikulum ini mencakup 

skenario pembelajaran  yang meliputi (a) tahapan pengantar (introduce) tahap 

pengantar ini ada dua hal penting. Yaitu pertama, menginformasikan  rumusan tujuan 

(objective) yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Hal yang kedua, 

menginformasikan  bagaimana bahan yang akan di\sajikan sesuai dengan bahan 

secara keseluruhan (context).; (b) tahapan menghubungkan (connect) tahap ini 

menghubungkan informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan 

informasi yang  akan disajikan atau informasi baru; (c) tahapan penerapan dan praktik 

(apply) tahap ini pembelajaran dilakukan secara interaktif dan mengaplikasikan 

bahan/materi yang diajarkan dengan  persoalan-persoalan nyata yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari; (d) tahapan refleksi (reflect): yaitu bagaimana membantu siswa  

mengorganisasikan  pikiran dan pemahaman bahan yang telah dicapainya dengan 

memberi kesempatan untuk memperluas informasi yang telah diperoleh; (e) tahapan 

evaluasi dan perluasan  (extend). 

3. Memiliki formulasi desain model evaluasi kurikulum yang dapat meningkatkan 

akuntabilitas komunitas baik tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi 
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kurikulum mata pelajaran TIK SMP. Model evaluasi kurikulum TIK ini mencakup : 

(a) sasaran evaluasi: kemampuan  mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

baru melalui pemanfaatan TIK; (b) alat dan tehnik evaluasi:  melalui observasi, test 

dan portofolio; (c) prosedur evaluasi: observasi dan evaluasi dilakukan setiap tahapan 

pembelajaran.  

Dalil yang ditemukan dari penelitian ini, yaitu: Model Pembelajaran TIK melalui 

Pendekatan ”ICARE” merupakan model pembelajaran yang meng-organisasikan 

kegiatan belajar mengajar secara lebih kontekstual, berorientasi pada raihan life skills, 

dan pendekatan belajar yang mengedepankan  ciri : aktif, kreatif, dan menyenangkan 

(joyful learning).  

 

IMPLIKASI  
 

Implikasi  pembelajaran  TIK di SMP adalah  antara lain; (i) model pembelajaran 

TIK melalui ICARE  merupakan  model pembelajaran yang menge-depankan  aspek  

konstektual  dan penguatan life skills secara lebih holistik, sistemik, dan terpadu dengan 

mengorganisasikan pengalaman belajar yang lebih bermakna (meaningful learning 

experience) melalui penguatan pembelajaran dalam penerapan dan praktik yang 

diberikan; (ii) skenario kegiatan model pembelajaran TIK melalui ICARE ini menuntut 

fleksibilitas, disesuaikan dengan suasana (setting) dan karakteristik siswa, walaupun 

unsur dominan nya akan mencakup aspek: pengenalan (introduction; menghubungkan 

(connect); penerapan dan  praktik (apply;  refleksi (reflect), dan evaluasi dan perluasan 

(extend); (iv) model pembelajaran melalui  pendekatan pembelajaran melalui 

‘ ICARE’ ini sifatnya universal dan terbuka untuk dikembangkan oleh setiap mata 

pelajaran.    

Rekomendasi  bagi SKPD Dinas Pendidikan  Kabupaten adalah  antara lain : (i) 

aspek manajemen dan tata kelola pendidikan (management and governance)  hendaknya 

menjadi  rujukan  betapa manajemen kurikulum secara makro sangat dipengaruhi  oleh 

para pengambil kebijakan (policy maker) pendidikan, di dalamnya termasuk kebijakan 

dalam organisasi dan SOTK, sistem pendanaan pendidikan dari berbagai sumber (APBN, 

APBD, DAU dan partisipasi masyarakat serta DUDI), serta partisipasi  masyarakat untuk 

terus  menyuarakan (voicing) akuntabilitas  pendidikan, termasuk implementasi 

kurikulum di sekolah;  

Rekomendasi  Pengembang Kurikulum, Pengawas, dan kepala sekolah  adalah  

antara lain: (i) dapat melakukan analisa awal terhadap kebutuhan masyarakat pendidikan 
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di wilayahnya; (ii) merumuskan panduan implementasi kurikulum di sekolah secara lebih 

operasional; (iii) melakukan advokasi, monitoring dan supervisi  di sekolah.  

Sedangkan rekomendasi bagi Guru  TIK   antara lain:  (i) mampu melakukan 

analisa kebutuhan siswa dan masyarakat berkenaan dengan pembelajaran TIK; (ii)mampu 

mendisain model pembelajaran TIK secara lebih adaptif.  
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PENGEMBANGAN MODEL SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) UNTUK 
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DALAM ERA OTONOMI DAERAH 

(Studi Pengembangan di Kabupaten Sukabumi) 
 

Oleh:  
Ahmad Yani  

 

ABSTRAK 

Dalam rangka membantu pemerintah kabupaten/kota untuk merencanakan dan atau 
pengelolaan pendidikan di daerahnya, dipandang perlu memanfaatkan Sistem Informasi 
Geografis. Selain memudahkan dalam data entry, pengolahan, dan menganalisis data, 
SIG juga dapat menyimpan data kependidikan dalam jangka waktu yang lama. Penelitian 
ini mencoba mengembangkan SIG untuk aplikasi pendidikan. Satu hal yang sangat 
penting adalah bahwa bagi para pengembang SIG, data yang lengkap tidak dapat 
dilakukan secara serentak. Jika ingin memperoleh data yang akurat dan 
berkesinambungan diperlukan kegiatan entry dan verifikasi data sejak dari sumber data 
(guru dan sekolah). Untuk itu pihak sekolah harus memiliki budaya pencatatan dan 
pelaporan data pendidikan secara disiplin dan berkelanjutan.  

Kata kunci: SIG, Pendidikan, Otonomi 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, khususnya perkembangan 

software pengembangan sistem basis data digital-map yang dikenal dengan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS), nampaknya perlu 

dicoba dan dimanfaatkan dalam pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah. Model 

basis data SIG pada dasarnya menampilkan setiap satu informasi dalam suatu layer (atau 

lembaran) peta digital. Dengan kecanggihan komputer, sejumlah layer peta dapat 

ditumpangsusunkan (overlap) sehingga melahirkan informasi yang dibutuhkan dalam 

pengelolaan pendidikan. Misalnya, layer peta persebaran guru ditumpangsusunkan 

dengan layer peta akses jalan raya, maka akan terlihat bahwa semakin rapat jalan raya 

(perkotaan) persebaran guru akan semakin padat daripada di daerah yang kurang 

memiliki jaringan jalan raya.    

Dalam rangka membantu pemerintah kabupaten/kota untuk merencanakan dan 

atau pengelolaan pendidikan di daerahnya, dipandang perlu memanfaatkan Sistem 

Informasi Geografis. Selain memudahkan dalam data entry, pengolahan, dan 

menganalisis data, SIG juga dapat menyimpan data kependidikan dalam jangka waktu 

yang lama. Data yang sudah puluhan tahun tersimpan akan dengan mudah dipanggil atau 
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dibaca kembali jika dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, dalam rangka 

menciptakan rancangan model SIG dan atau pengembangan basis data yang dibutuhkan 

dalam pengelolaan pendidikan dalam era otonomi daerah dipandang perlu dilakukan 

penelitian ini.  

Pengelolaan pendidikan di daerah yang dapat dibantu oleh Sistem Informasi 

Geografis (SIG) antara lain dapat mengetahui persebaran lokasi sekolah, persebaran guru 

dengan berbagai kualifikasi dan tugas mengajarnya, perencanaan dalam pembangunan 

sarana fisik, penanganan sekolah-sekolah di daerah terpencil, penyaluran berbagai 

bantuan seperti untuk peningkatan kualifikasi guru, penyaluran bantuan untuk siswa yang 

rawan Drop Out (DO), penyaluran dana bantuan bagi kerusakan ruang kelas, dan lain-

lain.  

Tujuan umum penelitian ini adalah ingin membangun Sistem Informasi geografis 

(SIG) untuk aplikasi pengelolaan pendidikan. Dengan adanya SIG, diharapkan akan 

memudahkan bagi setiap pengambil kebijakan pendidikan di kabupaten/kota dalam 

pengelolaan pendidikan termasuk di dalamnya pemerataan guru, penempatan dan mutasi 

guru, penyaluran berbagai dana perbantuan bagi siswa dan sekolah, rehab gedung dan 

ruang kelas, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan umum penelitian di atas, dirumuskan 

tujuan khusus penelitian yaitu ingin menghasilkan model analisis data dan informasi yang 

diperoleh dari SIG untuk aplikasi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Sukabumi. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pola Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

 

SIG dikenal dengan banyak istilah yang berbeda walaupun dengan maksud yang 

sama.  Di Amerika Serikat, istilah yang digunakan adalah Geographic Information 

System (GIS), di Eropa hampir sama dengan Amerika yaitu Geographical Information 

System, dan di Kadana dikenal dengan Geomatique. Prinsip dasar dari kerja SIG adalah 

pemanfaatan teori himpunan (set theory) dalam menumpangsusunkan sejumlah peta dan 

memberi makna hasil irisan-irisannya. SIG umumnya dikerjakan dengan bantuan 

komputer, tetapi dasar-dasar prinsipnya dapat dikerjakan secara konvensional atau 

dengan pembuatan peta biasa tanpa bantuan komputer.  

Secara istilah pengertian Sistem Informasi Geografi adalah ”suatu komponen 

yang terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), data geografis 

dan sumberdaya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk menangkap, 
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menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasikan, 

menganalisa, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografis”. 

Berdasarkan pengertian di atas, D. Muhally Hakim (2004) mengajukan pendapat bahwa 

komponen SIG adalah: (1) perangkat keras; (2) perangkat lunak; (3) data geografis; (4) 

sumber daya manusia; dan (5) tata cara (prosedural).  

Pola pengembangan SIG pada dasarnya sama untuk berbagai aplikasi. Faktor 

yang membuat perbedaannya adalah tujuan pengembangan yang berkonsekwensi 

terhadap penyediaan peta tematik untuk memenuhi tujuan pengembangan. 

 

B. Aplikasi SIG untuk Pengelolaan Pendidikan 

 

Aplikasi SIG dalam kehidupan sehari-hari telah dimanfaatkan untuk penentuan 

letak ibu kota atau pusat pertumbuhan wilayah, perecanaan tata ruang, evaluasi 

kemampuan dan kesesuaian lahan,  penentuan tingkat bahaya erosi suatu kawasan, 

penentuan arahan pemanfaatan lahan,  rehabilitasi dan konservasi lahan, analisis tentang 

lingkungan, prediksi ketinggian banjir dan atau tingkat kekeringan, prediksi kebakaran 

hutan dan lain-lain.  

Untuk mengembangkan SIG dengan optimal dalam bidang pendidikan harus 

diawali dari dari identifikasi masalah yang dihadapi oleh para pengelola pendidikan. 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, masalah yang dihadapi oleh dunia pendidikan pada 

umumnya adalah masalah angka partisipasi pendidikan, persebaran guru, rasio guru-

murid, kualifikasi tenaga pendidik yang belum S-1, sarana dan prasarana pembelajaran 

yang belum memadai, angka buta huruf, rendahnya akses pendidikan dan lain-lain. 

Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG), indikator-indikator pendidikan seperti 

yang disebutkan diterjemahkan dalam bentuk peta (layer). Ketentuan dalam pembuatan 

layer peta adalah konversi data tabel kepada data titik, garis, dan poligon. Tidak semua 

data tabel dapat dikonversi menjadi data titik, garis, atau poligon tetapi sebagian hanya 

bisa dikonversi menjadi data titik sedangkan yang lainnya bisa tiga-tiganya. Data 

pendidikan yang dapat dikonversi menjadi data titik misalnya lokasi sekolah.  Sedangkan 

data pendidikan yang hanya dapat ditampilkan dengan poligon (luasan wilayah) adalah 

APK atau APM di kecamatan atau kabupaten tertentu. Untuk lokasi sekolah tidak dapat 

menjadi data wilayah sedangkan untuk data APK atau APM tidak dapat dibuat simbol 

titik. 

Hampir semua data pendidikan umumnya melekat pada data titik lokasi sekolah. 

Sekolah merupakan unit terkecil dari keberadaan data bahkan dianggap sebagai sumber 
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data pendidikan. Pada sekolah akan diperoleh data siswa, guru, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana sekolah, kegiatan pembelajaran atau kurikulum, dan lain-lain. 

Dengan demikian, degradasi tampilan simbol peta pada SIG akan terlihat dari perubahan 

warna simbol titik sekolah. Pentingnya aplikasi SIG untuk pendidikan adalah pada 

analisis atau tafsir data pada setiap perubahan simbol titik sekolah.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dan 

pengembangan (Research and Developmet). Secara umum membagi langkah 

pengembangan atas tiga langkah utama yaitu studi pendahuluan, tahap pengembangan, 

dan tahap pengujian. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh atribut data yang terkait dengan pendidikan. 

Jumlahnya hampir sama dengan jumlah masalah dalam kehidupan sosial manusia. Oleh 

karena itu perlu dipilih dan ditentukan sampel penelitian dengan teknik purposif yaitu 

berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang utama adalah kedudukan dan 

fungsi data tersebut terkait dengan kebutuhan data tersebut dalam analisis pendidikan. 
 

Tabel 1 Masalah dan Sampel Data yang Dibutuhkan 

No Masalah yang Dihadapi 
Analisis yang 

dilakukan 
Data dibutuhkan *) 

1 Persebaran guru yang 
tidak merata 

Rasio jumlah guru: 
murid tiap sekolah 
dan tiap kecamatan 

Jumlah siswa tiap sekolah 
Jumlah guru tiap sekolah 
Wilayah kecamatan 
Sebaran sekolah 

2 Kualifikasi guru yang 
belum S-1 

Sebaran guru yang 
belum S-1 di setiap 
sekolah  

Jumlah guru yang sudah S-1 
Jumlah guru yang belum S-1 

3 Masih banyaknya status 
Guru yang belum PNS 

Sebaran guru yang 
berstatus honorer 

Jumlah guru PNS 
Jumlah guru Non PNS 

4 Inefisiensi pengelolaan 
pendidikan 

Merger SD Jarak antar SD  
Multigrade Jumlah siswa yang kurang 

dari 90 orang per sekolah 
5 Masih banyak miscmath 

(guru yang tidak relevan) 
Relevansi mata 
pelajaran dengan 
kualifikasi guru 

Kualifikasi guru 
Guru Mata pelajaran 

6 Ancaman menghapi 
pensiun guru besar-
besaran 

Jumlah guru yang 
berusia di atas 50 
tahun 

Usia guru 

7 Masih ada sekolah di 
daerah-daerah terpencil 

Jumlah sekolah yang 
berada di daerah 
terpencil 

Jarak sekolah dengan akses 
jalan 
Peta topografi 

Ket: 
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*) jenis data ini identik dengan sampel penelitian untuk pengembangan SIG.  

Langkah penelitian dan pengembangan mengukuti teori yang berkembang yaitu dimulai 

dari Penetapan tujuan, Tahap kajian kebutuhan, Pembuatan skema kerja atau alur pikir penelitian, 

Menyiapkan data yang diperlukan, Entry data, Editing data, Konversi koordinat, Anotasi, 

Pemberian label (labelling), Pemodelan dan analisis data - tumpangsusun (overlay), dan 

Pelaporan. Tahap dapat dilakukan dalam bentuk tampilan pada layar monitor komputer atau 

dicetak melalui printer.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
 

Hasil penelitian meliputi kegiatan penetapan tujuan, kajian kebutuhan, pembuatan skema 

kerja atau alur pikir penelitian. Berdasarkan hasil kajian kebutuhan, SIG diharapkan dapat 

membantu para pengambil kebijakan untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh 

Kabupaten Sukabumi. Kebutuhan data yang perlu dicari, dikumpulkan, dan yang akan di-entry 

antara lain: (a) Wilayah kecamatan, (b) Sebaran sekolah, (c) Jumlah siswa tiap sekolah, (d) 

Jumlah guru tiap sekolah, (e) Jumlah guru yang sudah S-1, (f) Jumlah guru yang belum S-1, (g) 

Jumlah guru PNS, (h) Jumlah guru Non PNS, (i) Jarak antar SD, (j) Sekolah yang memiliki 

jumlah siswa yang kurang dari 90 orang, (k) Kualifikasi guru, (l) Guru Mata pelajaran di SMP, 

(m) Usia guru, dan (n) Jarak sekolah dengan akses jalan. 

Kegiatan pokok penelitian adalah pembuatan skema merupakan kegiatan perencanaan 

analisis data kependidikan. Salah satu contoh yang dapat ditampilkan di sisi antara lain skema 

untuk Persebaran guru yang tidak merata. Data pokok yang dibutuhkan adalah jumlah siswa, 

jumlah guru, wilayah administrasi, dan sebaran sekolah. Peta dan atau SIG, secara visual hanya 

dapat mampu menampilkan garis batas wilayah administrasi (dalam penelitian ini, unit terkecil 

adalah kecamatan) dan lokasi sekolah. Jumlah siswa dan jumlah guru diformuasikan menjadi 

rasio guru:murid. Pengelompokkan hanya ada tiga yaitu sekolah yang memiliki siswa di bawah 

28 orang per guru, sekolah yang memiliki siswa 28 orang per guru, dan sekolah yang memiliki 

siswa di atas 28 orang per guru. Dengan demikian skema yang dibangun adalah: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PETA RASIO  

PETA LOKASI SEKOLAH  

BERDASARKAN RASIO GURU-

SISWA  

PETA ADMINISTRASI 

KECAMATAN 

PETA  LOKASI 

SEKOLAH 

JUMLAH SISWA JUMLAH GURU 

PETA SEBARAN KELEBIHAN 

DAN KEKURANGAN GURU  



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 50

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 skema SIG untuk pemetaan sebaran guru 

 
Contoh lainnya adalah inefisiensi pengelolaan pendidikan. Inefisiensi merupakan 

pemborosan pengelolaan pendidikan yang secara bertahap harus terus dikurangi. In-efisiensi di 

Kabupaten Sukabumi jika ada sekolah yang berdekatan bahkan satu kompleks tetapi dikelola oleh 

dua manajemen yang berbeda. Kepala sekolah ada dua atau tiga dan guru ada yang sibuk dan ada 

pula yang kekurangan jam pelajaran. In-efisiensi juga terjadi jika ada sekolah yang jumlah 

siswanya hanya 90 orang atau kurang tetapi dilakukan pembelajaran normal. Jika terdapat kelas 

atau sekolah kecil, sebaiknya melaksanakan kelas multigrade dan kelebihan guru-nya melakukan 

kegiatan guru kunjung (visit teacher). 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2 Skema SIG untuk peningkatan efisiensi pengelolaan 
 

Setelah kegiatan pembuatan skema, selanjutnya melakukan kegiatan pengembangan. 

Kegiatan pertama dan paling lama adalah entry data yang dilakukan secara bertahap. Dari peta 

analog Rupabumi kali pertama dibuat peta digital (vektor) dengan cara digitazing. Peta Rupabumi 

diperoleh dari BAKOSURTANAL. Berikut adalah contoh peta Rupabumi sebagia dari Kabupaten 

Sukabumi. Sumber data lainnya adalah peta analog lokasi sekolah yang juga diterbutkan oleh 
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SEBARAN SEKOLAH 

DENGAN JARAK 

TERTENTU 

JUMLAH TOTAL SISWA PETA LOKASI SEKOLAH 
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PETA RANCANGAN 

PELAKSANAAN 

MULTIGRADE 
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BAKOSURTANAL yang dikeluarkan tahun 1999 namun digunakan oleh Tim Pengelola Sistem 

Informasi Geografis (SIG) Departemen Pendidikan Nasional. Peta analog yang tersedia tersebut 

memiliki titimangsa tahun 2007. Pada peta tersebut sudah memiliki ploting lokasi sekolah di 

seluruh Kabupaten Sukabumi.  

Setelah entry data selanjutnya dilakukan Editing data, Konversi koordinat, Anotasi, 

Pemberian label (labelling), dan Pemodelan atau tumpangsusun (overlay). Kegiatan pemodelan 

merupakan kegiatan simulasi tumpangsusun peta untuk memperoleh informasi yang diperlukan. 

Dari berbagai potensi yang dapat digali dari ketersediaan data digital, dipilih sesuai dengan 

pembatasan masalah penelitian.  

Sebagai contoh, peta persebaran guru yang menunjukkan gejala tidak merata tidak dapat 

dilihat dari peta kecamatan, tetapi hanya dapat dilihat dari peta sebaran sekolah dengan warna 

yang sesuai dengan proporsi atau rasio guru:murid. Setelah diketahui adanya kecamatan dengan 

jumlah guru yang relatif padat berikutnya ditetapkan delapan kecamatan yang untuk sementara 

waktu tidak menerima penempatan guru, seperti kecamatan Cisaat, Cireunghas, Sukaraja, 

Kadudampit, Gunungguruh, Cisaat, dan Cikembar. 

Contoh lainnya adalah sebaran guru yang sudah S-1 dan belum S-1. Pada kasus ini, SIG 

hanya mampu menampilkan sebaran lokasi sekolah dengan lima warna. Warna pertama untuk 

menunjuk lokasi sekolah yang memiliki 1 – 5 orang guru yang belum S-1, berikutnya ada warna 

sekolah yang memiliki 6 – 10 orang , warna sekolah yang memiliki 11 – 15 orang belum S-1, 

warna sekolah yang memiliki lebih banyak dari 15 orang.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, kesimpulan penelitan dan 

pengembangan ini adalah: 

1. Bahwa jumlah data yang dibutuhkan untuk pengelolaan pendidikan sama banyaknya dengan 

masalah kehidupan manusia. Untuk memahami dan mengatasi masalah pendidikan yang 

sedang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, jumlah data yang dibutuhkan 

hanya sekitar delapan layer peta saja yaitu peta administrasi kecamatan, peta akses jalan, 

jumlah siswa tiap sekolah, jumlah guru tiap sekolah, jumlah guru PNS, jumlah guru 

berdasarakan kualifikasi akademik S-1, usia guru, dan jarak antar sekolah. Dengan delapan 

peta yang perlu disediakan, para pengelola dapat menampilkan sejumlah informasi yang 

dibutuhkan yaitu untuk pemerataan persebaran guru, peningkatan kualifikasi akademik 

menjadi S-1, pengangkatan status PNS, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan 

(merger dan multigrade), penanganan mismath, pengangkatan guru untuk tambal sulam, dan 

penanganan di daerah terpencil. 

2. Pengembangan SIG pada dasarnya cukup mudah. Hal yang dianggap paling sulit adalah 

menyediakan data secara berkelanjutan dan terus memperkaya informasi yang ada dalam 

SIG. Langkah kegiatannya ada dua tahap yaitu penelitian dan pengembangan. Tahap 

penelitian terdiri dari tahap penetapan tujuan, tahap kajian kebutuhan, tahap pembuatan 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 52

skema kerja atau alur pikir penelitian, dan tahap menyiapkan data yang diperlukan.  

Sedangkan tahap pengembangan adalah tahap entry data, editing data, konversi koordinat, 

anotasi, pemberian label (labelling), pemodelan atau tumpangsusun (overlay), dan pelaporan.  

3. Informasi SIG Aplikasi Pendidikan berbasis di lokasi sekolah, dan simbol sekolah pada peta 

adalah berupa titik. Dengan demikian, untuk melakukan analisis peta, pengguna hanya 

melihat tampilan perubahan-perubahan pada warna titik lokasi sekolah sesuai dengan basis 

data yang dibangun. 

Hal yang perlu diperhatikan bagi para pengembang SIG, data yang lengkap tidak dapat 

dilakukan secara serentak. Besarnya dana yang disedikan pemerintah daerah tidak dapat 

menjamin pengumpulan data dengan lengkap, karena data tidak diperoleh secara sesaat, tetapi 

didapat dari proses yang panjang. Jika ingin memperoleh data yang akurat dan berkesinambungan 

diperlukan kegiatan entry dan verifikasi data sejak dari sumber data (guru dan sekolah). Pihak 

sekolah harus memiliki budaya pencatatan dan pelaporan data dengan disiplin.  

  SIG adalah informasi yang bersifat dinamis, namun aktivitasnya tergantung pada 

ketersediaan data. Untuk memperoleh SIG yang kuat, perlu didukung oleh semua pihak terutama 

dari pihak sumber data. Jika pihak guru atau sekolah tidak ”merekam” peristiwa yang 

berlangsung di sekolahnya maka tidak ada bahan untuk dilihat pada SIG. Bagaimana agar guru 

mampu merekam peristiwa di sekolahnya, tentu dibutuhkan upaya pemberdayaan bagi mereka 

agar mampu merekam peristiwa yang perlu direkam baik dalam bentuk angka, peristiwa, maupun 

kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. 
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PENINGAKATAN KOMPETENSI PEDAGOGIS GURU MELALUI PENERAPAN 
MODEL EDUCATION CENTRE OF TEACHER INTERACTIVE VIRTUAL (EDUCATIVE)  

Oleh: 
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ABSTRAK 

Peningkatan kualitas pendidikan terus diupayakan, salah satunya melalui pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya peningkatan mutu guru. Dampak 
perkembangan ICT ini berpengaruh pada  pola pembelajaran konvensional ke arah jarak 
jauh dan bermedia. Penelitian ini berangkat dari permasalahan bagaimana meningkatkan 
mutu guru alam penguasaan kompetensi pedagogis dengan memanfaatan teknoogi  ICT 
yang dapat belajar secara mandiri, terbuka dan tidak mengganggu ugas pokok sebagai 
pengajar yang memiliki tanggung jawab terhadap keberadaan siswa di kelas.  Penelitian 
ini bertujuan utuk Menghasilkan desain model Education Centre Of Teacher Interactive 
Virtual (educative) berbasis e-Learning yang mampu meningkatkan kompetensi guru 
dalam penguasaan kompetensi pedagogis. meliputi: model Aplikasi Teknologi Informasi 
dan Komunikasi yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Materi 
generik dan subtansi esensial topik yang sesuai untuk dijadikan silabus,  dan topik bahan 
ajar, pada model pembelajaran ICT dengan EDUCATIVE untuk penguasaan kompetensi 
guru. Penelitian ini menggunakan metode riset dan pengembangan dengan serangkaian 
kegiatan; analisa terhadap pengguna (guru) untuk menentukan kesiapan-kesiapan 
imprastruktur jaringan ICT di sekolah, di rumah dan di masyarakat, analisa kebutuhan 
terhadap model- pembelaaran berbasis Web yang diharapkan oleh pengguna/guru untuk 
meningkatkan kemampuan bidang pedagogik. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan 
pengembangan model dengan memperhatikan aspek need assessment dan kerangka teori 
yang ada, maka melahirkan satu model yang disebut ” educative” yakini ” Education 
Education Centre Of Teacher Interactive Virtual”. Hasil penelitain yang diperoleh dapat 
disimpulkan sebagai berikut: Pertama Secara keseluruhan guru memiliki kesiapan untuk 
menjadikan imprastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai sarana 
untuk meningkatkan kemampuan penguasaan pedagogis melalui sarana web based 
learning.  Kedua, Berdasarkan kajian terhadap profesionalisme guru, maka diperlukan 
beberapa kompetensi bagi guru yang profesional yang dikembangkan dalam 
EDUCATIVE. Ketiga, rancang bangun model yang dikembangkan berdasarkan analisa 
kebutuhan guru dilapangan, studi perbandingan dengan model yang sudah ada, maka 
beberapa  model ’Educative” menggunakan sistem e-learning yang kompleks yakni 
”learning managment system (LMS)” Kempat, Setelah melalui pengujian secara terbatas 
pada guru di program PJJ PGSD yang berdomisili di daerah Cimahi, maka program ini 
dapat diakses secara  mudah, dan terbukti efektif untuk meningkatkan kompetensi dan 
kemandirian guru dalam belajar.  
 
Kata Kunci : Teknologi Informasi dan Komunikasi, ICT, Model Educative, Kompetensi 

Pedagogik 
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PENDAHULUAN 

Agenda besar pendidikan di Indonesia adalah bagaimana peningkatan mutu 

pendidikan bisa meningkat, sejajar dengan negara lain di Asia dan Dunia. Pendidikan 

yang bermutu hanya dapat dilahirkan oleh para pendidikan yang juga bermutu, yakni 

memiliki kualifikasi standar, profesional dan berdedikasi tinggi, sehingga pada gilirannya 

akan menghasilkan SDM yang handal. Guru memilki peran strategis dalam pembangunan 

pendidikan, karena guru sebagai ujung tombak pendidikan, implementator kurikulum dan 

pelaku pendidikan yang secara langsung bersentuhan dengan siswa. Muatan-muatan ideal 

dalam kurikulum menjadi tanggung jawab guru untuk merealisasikannya dalam kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian, untuk keberhasilan pendidikan diperlukan guru-guru 

yang berkualitas. Peningkatan kualifikasi guru merupakan salah satu prioritas pemerintah 

Indonesia, hal tersebut sebagai wujud realisasi UU Guru dan Dosen No. 14/2005 yang 

mempersyaratkan  guru untuk memiliki kualifikasi minimal S-1 dan memiliki sertifikat 

sebagai pengajar. 

Pada saat ini guru di Indonesia berjumlah 2.667.655 orang (Depdiknas, 2009). 

Dari jumlah tersebut baru 887.751 orang guru yang berkualifikasi S-1 atau D IV. Di 

samping kualitas akademik guru, kondisi peningkatan kualifikasi akademik guru, kondisi 

kekurangan guru juga masih dialami sebagian besar wilayah Indonesia pada berbagai 

jenjang pendidikan. Dengan demikian, jumlah guru saat ini, maupun pada masa-masa 

mendatang perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi luar biasa mengingat kemampuan LPTK 

yang ada di Indonesia pada saat ini yaitu sejumlah 278 LPTK (termasuk 32 LPTK 

Negeri) belum mampu memenuhi julah guru yang dibutuhkan dalam waktu segera. 

Dalam hal ini penerapan sistem pendidikan jarak jauh mejadi pilihan yang tidak dapat 

dirawar-tawar lagi.  

Saat ini model pendidikan guru sudah banyak dikembangkan diberbagai belahan 

dunia baik di Eropa, Amerika, Afrika maupun Asia. Pola-pola pendidikan guru yang 

dikembangkan setidaknya dapat dijadikan rujukan  sebagai perbandingan untuk 

mengembangkan pola pendidikan guru khususnya di Indonesia. Dengan mengkaji pola 

pendidikan guru yang dilakukan oleh negara lain,  dapat dikaji tentang efektivitas dan 

efisiensi model yang dikembangkan serta permasalahan yang dihadapi dan relevansinya 

untuk diterapkan di Indonesia. Secara spesifik dapat dikaji tentang model pembelajaran 

terbuka yang digunakan,  rumusan kurikulum, format pendidikan guru perangkat 

teknologi yang digunakan, pengelolaan pendidikan guru. Pengkajian model pendidikan 

guru ini telah dibahas UNESCO (2001) dengan menerbitkan laporannya pada tahun 2002. 

Kerangka model pendidikan guru berbasis ICT yang dikeluarkan UNESCO (2001) 
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menunjukkan adanya variabilitas dalam pengembangan guru dan salah satunya dengan 

pemanfaatan ICT. 

Sistem pembelajaran bagi guru yang telah memiliki status pegawai sipil (PNS) 

perlu didesain secara khusus berdasarkan atas kebutuhan dan kondisi yang ada. Dalam 

jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat semua guru Sekolah Dasar yang belum 

S-1 harus menempuh pendidikan S-1, jika menggunakan sistem konvensional saat ini 

dengan waktu yang lama dan tatap muka yang lebih banyak, dipastikan guru tersebut 

tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai guru yang harus mengajar optimal  di 

kelasnya. Maka perlu dirancang sebuah sistem pembelajaran yang mengakomodasi 

kebutuhan belajar tersebut, artinya guru tetap dapat mengajar dengan optimal dan 

kewajiban untuk meningkatkan kualifikasi menjadi S-1 melalui perkuliahan dapat terus 

berlangsung. Sistem pembelajaran harus memenuhi aspek kemandirian belajar, sesuai 

karakteristik pendidikan untuk orang dewasa (andragogik), keterlibatan alat, media dan 

sumber belajar yang mempermudah kemandirian belajar (independent learning), namun 

keterlibatan mahasiswa dengan dosen harus tetap terjalin untuk melengkapi sistem 

pembelajaran mandiri dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

mahasiswa  selama belajar mandiri yang tidak terpecahkan dan perlu konsultasi langsung. 

Merujuk pada analisis tersebut, khusus untuk peningkatan kualifikasi guru, 

diperlukan sebuah model pembelajaran yang didesain secara khusus dengan sistem 

pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan IT yang bersifat interaktif dan berbasis 

dunia maya (virtual). Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengembangkan sebuah  

model pembelajaran dengan nama Model Pusat Sumber Belajar yang bersifat Virtual 

berbasis ICT   ((EEdduuccaattiioonn  CCeennttrree  OOff  TTeeaacchheerr  IInntteerraaccttiivvee  VViirrttuuaall))  yang disingkat 

“EDUCATIVE” Berbasis E-Learning untuk Meningkatkan Kompetensi guru yang 

berdomisili di Kota Cimahi dengan sampel Mahasiswa PJJ PGSD pada Mata Kuliah 

Media Pembelajaran dan Pengembangan Bahan Pembelajaran SD. 

Secara teoritik pembelajaran elektronik (online instruction, e-learning, atau web-

based learning) memiliki tiga fungsi utama, Siahaan (2001 : 10) menjelaskan 

pembelajaran elektronik ini berfungsi sebagai suplemen yang sifatnya pilihan/optional, 

pelengkap (complement), atau pengganti (substitution) pada kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas (classroom instruction). Dilihat dari karakteristik diatas, maka peneliti akan 

mengembangkan model EDUCATIVE dengan kategori pengganti (substitution). Dalam 

hal ini, e-learning yang harus dikembangkan bukan hanya sekedar memasukkan bahan 

ajar, namun lebih bersifat komprehensif, e-learning yang mampu mengakomodasi sistem 

pembelajaran yang mengatur peran guru, siswa, pemanfaatan sumber belajar, pengelolaan 
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pembelajaran, sistem evaluasi dan monitoring pembelajaran. Dalam hal ini e-learning 

yang diperlukan adalah learning management system (LMS) yang bersifat multimedia dan 

interaktif. 
 

PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendesain model  Pusat Pendidikan Guru 

Berbasis Virtual Interaktif untuk meningkatkan Kompetensi Guru dalam Rangka 

Otonomi Daerah.  

Prosedur penelitian ini menggunakan tehnik penelitian  dan pengembangan Borg 

& Gall  (1979: 626) yang mengemukakan 10 langkah yang harus ditempuh dalam 

melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu: (1) Penelitian dan pengumpulan 

informasi, termasuk di dalamnya review literature, dan observasi kelas dan persiapan 

laporan. Pengumpulan informasi mengenai data lapangan berdasarkan studi awal. Studi 

literatur digunakan untuk menunjang penelitian pengembangan model  Pusat Pendidikan 

Guru Berbasis Virtual Interaktif; (2) Perencanaan, termasuk di dalamnya mendefenisikan 

keterampilan, menetapkan tujuan, menentukan urutan pembelajaran, dan uji 

kemungkinan dalam skala kecil; (3) Mengembangkan bentuk produk pendahuluan, 

termasuk di dalamnya persiapan materi belajar, buku-buku yang digunakan dan evaluasi. 

Mengembangkan bentuk produk pendahuluan yang dimaksudkan adalah menyusun 

model model  Pusat Pendidikan Guru Berbasis Virtual Interaktif; (4) Uji coba 

pendahuluan dengan melibatkan responden dengan jumlah terbatas. Dalam hal ini 

dilakukan analisis data berdasarkan angket, hasil wawancara, dan observasi. Uji coba 

pendahuluan yang dimaksud adalah melakukan uji coba terbatas di Dinas Pendidikan 

dengan melipatkan para guru SMU dan SMK dalam rangka pelaksanaan pengembangan 

model  Pusat Pendidikan Guru Berbasis Virtual Interaktif; (5) Revisi terhadap produk 

utama, didasarkan atas hasil uji coba pendahuluan. Revisi dilakukan terhadap hasil 

ujicoba pendahuluan (ujicoba terbatas) mengenai implementasi model Pusat Pendidikan 

Guru Berbasis Virtual Interaktif, yang hasilnya untuk dijadikan bahan ujicoba lebih luas; 

(6) Uji coba lebih luas, melibatkan responden dalam jumlah yang lebih banyak. Data 

kuantitatif berupa pretest dan post-test dikumpulkan dan hasilnya dievaluasi sesuai 

dengan tujuan penelitian; (7) Revisi produk operasional, dilakukan berdasarkan hasil uji 

coba utama. Merevisi model  Pusat Pendidikan Guru Berbasis Virtual Interaktif untuk  

menghasilkan bentuk layanan pembelajaran berbasis e-learning yang ideal; (8) Uji coba 

operasional yang melibatkan responden dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Pada 

langkah ini dikumpulkan data angket, observasi, dan hasil wawancara untuk kemudian 

dianalisis; (9) Revisi produk terakhir berdasarkan hasil uji coba operasional/ujicoba lebih 
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luas; dan (10) Diseminasi. Pada langkah ini dilakukan monitoring sebagai kontrol 

terhadap kualitas produk yaitu model  Pusat Pendidikan Guru Berbasis Virtual Interaktif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh difokuskan pada dua tahapan utama, yaitu (a) analisis 

kebutuhan model dan (b) rancangan model berdasarkan analisis kebutuhan, Berikut 

penjelasan masing-masing tahapan tersebut : 
 

Analisis Kebutuhan Model 

a. Kesiapan  Guru di Kota Cimahi terhadap peningkatan kompetensi Pedagogik berbasis 

ICT 

Implementasi ICT dalam pembelajaran guru perlu dukungan kesiapan dalam 

berbagai hal dana termasuk sarana dan imprastruktur yang ada. Data diperoleh dari 

reponden dan hasil eksplorasi untuk mengidentifikasi kesiapan guru di Kota Cimahi 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogis melalui pemanfaatan ICT, meliputi beberapa 

item pokok, yakni: (a) Kesiapan pembiasaan untuk memiliki kemampuan dalam 

memanfaatkan teknologi  informasi khususnya internet; (b) Kesiapan imprastruktur untuk 

fasilitas internet di rumah; (c) Sekolah sebagai tempat untuk memanfaatkan fasilitas  

internet; (d) Memanfaatkan warung internet (warnet) sebagai fasilitas informasi; (e) 

Kesiapan waktu dalam mengakses  untuk penguasaan bidang kompetensi pedagogis.  

Diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel -1 
Data  Kesiapan  Guru dalam Pembelajaran  melalui Pemanfaatan ICT 

Khususnya Internet 
 

NO. 

JAWABAN 

100%   
YA 

>  50% 
Mendekati 

Ya 

>  50% 
Mendekati 

Tidak 

100%  
TIDAK 

TOTAL 

1 25 17 8 0 50 

2 18 10 13 9 50 

3 10 14 16 10 50 

4 15 24 11 0 50 

5 16 20 14 0 50 

% 32% 33% 28% 7% 100% 

JUMLAH 84 85 62 19 250 
 

Selanjutnya dari hasil tabulasi data respon kesiapan pembelajaran Educative 

tersebut, jika dipetakan dalam grafik batang maka didapatkan hasil sebagai berikut: 
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Berdasarkan prosentasi tersebut, dapat dideskripsikan sebagai berikut; para guru 

sebanyak 32% sangat siap untuk memanfaatkan internet sebagai sarana belajar dan 33% 

cukup siap untuk memanfaatkan teknologi web dalam pembelajaran mereka, 28% kurang 

siap dan sisanya 7% tidak memiliki kesiapan untuk menggunakan fasilitas internet dalam 

pembelajaran. 
 

b. Model Pembelajaran berbasis Web “Educative” yang diperlukan 

Guna memenuhi kebutuhan pengembangan model ideal yang diharapkan mampu 

meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik, diperlukan 

model yang mampu membelajarkan guru secara mandiri.  Untuk melahirkan model 

pembelajaran IT yang sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pedagogis, maka dilakukan 

analisis kebutuhan model yang melibatkan pengguna (guru), manajemen (pimpinan) dan 

para akhli bidang pendidikan dan IT sebagai bahan dalam penyusunan pengembangan 

model. 

Analisis kebutuhan model ini dilakukan dengan menyebarkan angket yang berisi 

item-item pengembangan model yang diharapkan dapat menjadi input atas model yang 

dibutuhkan, selain juga mengkaji secara mendalam konsep dan model yang sudah 

dikembangkan melalui berbagai rujukan. Beberapa hal pokok yang diperlukan dalam 

model  pembelajaran web adalah sebagai berikut: (1)  Adanya deskripsi materi  kuliah 

tentang kompetensi pedagogik; (2) Adanya silabus materi kuliah tentang kompetensi 

pedagogik; (3) Adanya bahan ajar pendukung berupa printed dan digital materal; (4) 

Adanya forum diskusi antar guru yang tergabung dalam program ”Educative”; (5) 

Adanya fasilitas  komunikasi asyncronus antar guru yang tergabung dalam program 

”educative’; (6) Disediakan fasilitas online kuiz untuk mengasah kemampuan sekaligus 

sebagai bukti kelulusan; (7) Penugasan individu dan kelompok tidak perlu ditayangkan 

pada program web; (8) Tidak diperlukan evaluasi formatif dan sumatif; (9) Hasil ujian 
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formative dan sumatif tidak perlu ditayankan di web; dan (10) Diperlukan penilaian akhir 

dan diposting di web. 

Berdasarkan kerangka kebutuhan tersebut, maka diperoleh gambaran data sebagai 

berikut: 

Tabel-2 
Model Web Based ‘Educative’ yang Dibutuhkan 

 

NO. 

JAWABAN 

100%   
YA 

>  50% 
Mendekati Ya 

>  50% 
Mendekati 

Tidak 

100%  
TIDAK 

TOTAL 

1 24 21 5 0 50 

2 25 19 6 0 50 

3 35 10 5 0 50 

4 15 23 10 2 50 

5 10 23 10 7 50 

6 16 20 14 0 50 

7 0 10 14 26 50 

8 0 8 20 22 50 

9 7 8 16 19 50 

10 25 20 5 0 50 

% 31% 32% 21% 16% 100% 

JUMLAH 157 162 105 76 500 

      
Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat dalam visualisasi grafik berikut ini: 

 

 

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dideskripsikan data sebagai berikut: Secara 

keseluruhan para guru sebanyak 63% membutuhkan layanan pembelajaran berbasis Web untuk 

meningkatkan kompetensi pedagogk mereka dan 37% merasa kurang membutuhkan layanan 

pembelajaran melalui internet ini. Secara lebih rinci dapat diuraikan; sebanyak 31% menyatakan 
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sangat membutuhkan, 32% menyatakan cukup membutuhkan, dan 21% menyatakan kurang 

membutuhkan serta sisanya 16% tidak membutuhkkan layanan internet untuk membantu 

mengasah kemampuan bidang pedagogik. 
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c. Materi Generik yang diperlukan 

Materi perkuliahan yang diperlukan terkait dengan komptensi pedagogik guru, meliputi :  

(1) Perencanaan pembelajaran, (2) Starategi dan pengelolaan kelas, (3) Media Pembelajaran, (4) 

Pengembanagan Bahan Ajar, (5) Evaluasi pembelajaran dan (6) Perkembangan dan bimbingan 

peserta didik.  

Pada penelitian ini difokuskan pada dua kompetensi inti guru, diantaranya; 

pengembangan media pembelajaran dan pengembangan bahan ajar. Berdasarkan masukan dari 

responden, maka dihasilkan dua silabus untuk kedua materi tersebut. Berikut contoh silabus yang 

dikembnagkan berdasarkan hasil analisa kebutuhan model dan kompetensi guru yang sesuai 

dengan standar. 

Tabel -3 : Silabus Content EDUCATIVE 
Materi : Pengembangan Bahan Pembelajaran  

TTUUJJUUAANN  PPOOKKOOKK  MMAATTEERRII  RREEFFEERREENNSSII  

Menjelaskan hakekat belajar 
dan pembelajaran di SD  

§ Menjelaskan pengertian belajar 
§ Menjelaskan konsep  

pembelajaran 
§ Mengidentifikasi ciri-ciri 

perilaku hasil belajar 
§ Memberi contoh perilaku 

aktivitas belajar 
§ Menjelaskan komponen  

pembelajaran 

§ Pengertian belajar 
§ Konsep  pembelajaran 
§ Ciri-ciri perilaku hasil 

belajar 
§ Perilaku aktivitas belajar 
§ Komponen  pembelajaran 

Menjelaskan fungsi dan 
peran bahan ajar dalam 
proses pembelajaran di SD 

1. Menjelaskan kedudukan bahan 
ajar dalam pembelajaran 

2. Mengidentifikasi Fungsi bahan 
ajar dalam pembelajaran 

3. Mengidentifikasi pembelajaran 
yang melibatkan penggunaan 
bahan pembelajaran 

§ Kedudukan bahan ajar 
dalam pembelajaran 

§ Fungsi bahan ajar dalam 
pembelajaran 

§ Bentuk bentuk 
Pembelajaran yang 
melibatkan penggunaan 
bahan pembelajaran 

Menjelaskan langkah-
langkah  pemanfaatan bahan 
pembelajaran sebagai 
sumber belajar di SD 

1. Menjelaskan Pengertian sumber 
belajar 

2. Menyebutkan jenis-jenis sumber 
belajar 

3. Menjelaskan bahan ajar sebagai 
bagian dari sumber belajar 

4. Menyebutkan jenis-jenis bahan 
pembelajaran 

5. Menjelaskan langkah-langkah 
pemanfaatan bahan pembelajaran 

§ Pengertian Sumber belajar 
§ Jenis-jenis sumber belajar 
§ Bahan ajar sebagai bagian 

dari sumber belajar 
§ Jenis-jenis bahan 

pembelajaran 
§ Langkah-langkah 

pemanfaatan bahan 
pembelajaran 
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TTUUJJUUAANN  PPOOKKOOKK  MMAATTEERRII  RREEFFEERREENNSSII  

Menjelaskan jenis dan 
karakteristik bahan ajar SD 
(cetak dan non-cetak); 

1. Menjelaskan hakikat bahan 
pembelajaran 

2. Menjelaskan karakteristik bahan 
cetak 

3. Menjelaskan karakteristik bahan 
non cetak 

4. Menjelaskan proses 
pengembangan bahan cetak 

5. Menjelaskan proses 
pengembangan bahan non cetak 

§ Hakikat bahan 
pembelajaran 

§ Karakteristik bahan cetak 
§ Karakteristik bahan non 

cetak 
§ Proses pengembangan 

bahan cetak 
§ Proses pengembangan 

bahan non cetak 

Mengembangkan dan 
menggunakan bahan ajar 

1. Mendesain bahan pembelajaran 
berbasis Kompetensi 

2. Menerapkan Prinsip pemilihan 
bahan pembelajaran 

3. Menentukan urutan dan cakupan 
bahan pembelajaran 

4. Menerapkan Langkah-langkah 
dalam mengembangkan dan 
memanfaatan bahan 
pembelajaran dalam pembuatan 
bahan ajar cetak dan noncetak 

§ Teknik Merancang bahan 
pembelajaran berbasis 
Kompetensi 

§ Prinsip pemilihan bahan 
pembelajaran 

§ Prosedur dan cakupan 
bahan pembelajaran 

§ Langkah-langkah dalam 
merancang dan 
memanfaatan bahan 
pembelajaran dalam 
pembuatan bahan ajar cetak 
dan noncetak 

Membuat bahan ajar Cetak 
dan Elektronik sesuai 
karakteristik SD 

1. Menjelaskan prosedur 
pembuatan bahan ajar cetak  

2. Menjelaskan prosedur 
pembuatan bahan ajar 
Elekronik 

3. Menerapkan  Langkah-langkah 
desain grafis untuk bahan ajar 
cetak 

4. Menerapkan  Langkah-langkah 
desain multimedia untuk bahan 
ajar presentasi  

• Prosedur pembuatan bahan 
ajar cetak  

• Prosedur pembuatan bahan 
ajar Elekronik 

• Langkah-langkah desain 
grafis untuk bahan ajar 
cetak 

• Langkah-langkah desain 
multimedia untuk bahan 
ajar presentasi  

 
Model yang dikembangkan 

Model aplikasi e-learning yang dikembangkan untuk program “educative” ini adalah 

Learning Management System / LMS yang berbasis SCROM dengan program open sources 

Moodle, dengan e-lerning tools sebagai berikut : Login or No Login,  Email dan Mailing List, 

Video/Conference ,  Assessment, Quiz, Survey, Polling , Whiteboarding , Document Sharing, 

Dynamic Content Engine , Search Enggine, Learning Activity Record, Judgement Response, 

Content Based hyper-Multimedia. 

Sistem yang dikembangkan adalah e-learning dinamis. Fasilitas yang ada pada sistem ini 

lebih bervariasi dari apa yang ditawarkan sistem yang statis. Pada sistem kedua ini, fasilitas 

seperti forum diskusi, chat, e-mail, alat bantu evaluasi pembelajaran, manajemen penggunaan 

serta manajemen materi elektronis sudah tersedia, sehingga pengguna mampu belajar dalam 

lingkungan belajar yang tidak jauh berbeda dengan suasana kelas. Sistem kedua ini dapat 
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digunakan untuk membantu proses transformasi paradigma pembelajaran dari teacher-centered 

menuju student-centered. Bukan lagi pengajar yang aktif memberikan materi atau meminta 

mahasiswa bertanya mengenai sesuatu yang belum dipahami, tetapi disini mahasiswa dilatih 

untuk belajar secara kritis dan aktif.  

Sistem e-Learning yang dikembangkan dapat menggunakan pendekatan metode belajar 

kolaboratif (collaborative learning) maupun belajar dari proses memecahkan problem yang 

disodorkan (problem-based learning). Kedua pendekatan pembelajaran ini memang menjadi 

karakteristik khas dalam pembelajaran yang dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi atau pembelajaran berbasis internet (E-learning). Berikut 

bagan kerangka Model Educative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan-1 Kerangka Model 

Model elearning ini dikembangkan dengan komponen (tools) sebagai   berikut : 

1. Login : Fasilitas ini digunakan untuk membatasi pengguna hanya pada sasaran yang 

sesuai dengan program ini, yakni para guru yang ada diwilayah Cimahi sebagai 

piloting dan dalam pengembangannya dapat didiseminasikan pada wilayah yang lebih 

luas. 

LOGIN 

 

CONTE

NT 

 

DISCU

SSION 

FORU

ASSES

SMENT 

USER 

PROFIL

ING 

UPDAT

E 

MALIN

G LIST 

 

EMAIL 

 

 

EDUCATIVE 
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2. User Profil : Pengguna dapat membuat profil pribadi, termasuk portofolio yang dibuat 

untuk menunjang profesionalismenya. Data-data yang ada dapat dijadikan bahan untuk 

proses sertifikasi guru. 

3. Disscussion Forum : Tempat untuk mendiskusikan berbagai hal mengenai proses 

pembelajaran, materi pembelajaran mekanisme pembelajaran, kendala dan harapan 

pembelajaran berbasis EDUCATIVE ini. Forum ini diawasi oleh pembimbing yang 

berperan sebagai fasilitator. 

4. Email : Sarana komunikasi melalui surat elekronik juga dapat digunakan untuk 

sharing data, sebagai fasilitas penunjang selain fasilitas data saharring yang ada di 

wall/menu. 

5. Content : Materi yang dapat dipelajari oleh siswa (guru) untuk menambah 

kapasitasnya sebagai guru. Materi-materi yang diberikan berkenaan skill pedagogis, 

yaitu : (1) Bahan Ajar, (2) Media Pembelajaran, (3) Keterampilan Dasar Mengajar. 

6. Mailing List : Pesan-pesan berantai diantara komunitas guru untuk bertukar 

informasi, data, dan juga dengan komunitas lebih luas. 

7. Assessment Online : Adalah fasilitas untuk memberikan evaluasi terhadap 

penguasaan materi oleh guru. Dapat dilakukan secara serentak (online). 

 
Berikut interface model : 
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Kegiatan Analisis Kebutuhan 

Model dan Implemetasi model 

Kegiatan Uji Coba dan 

Sosialisasi Hasil Penelitian 

kepada Guru 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian, serta tujuan penelitian dan hasil 

pengolahan data yang  ada  maka dapat disimpulkan  sebagai  berikut : 

1. Secara keseluruhan guru memiliki kesiapan untuk menjadikan imprastruktur 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebagai sarana untuk meningkatkan 

kemampuan penguasaan pedagogis melalui sarana web based learning. Hal tersebut 

menunjang  untuk pelaksanaan model ”Educative”. Akses ke teknologi informasi 

dapat dilakukan oleh guru melalui sarana yang tersedia di rumah, hal tersebut 

ditunjang dengan semakin maraknya teknologi wireless connection di masyarakat, 

seperti halnya USB conection dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga tidak 

menyulitkan guru untuk berlangganan internet di rumah. Meskipun belum begitu 

optimal pengguanan akses internet di sekolah dapat dijadikan alternatif untuk akses 

internet. Kesiapan guru untuk akses internet inipun lebih banyak dengan dukungan 

warung internet yang marak di masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. 

2. Berdasarkan kajian terhadap profesionalisme guru, maka diperlukan beberapa 

kompetensi bagi guru yang profesional. Berdasarkan undang-undang terdapat 

beberapa kompetensi profesional guru pada bidang pedagogik, yakni : (1) Pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik, (3 

Pengembangan kurikulum/silabus, (4) Perancangan pembelajaran, (5) Pelaksanaan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran, 

(7) Evaluasi hasil belajar, (8) Pengembangan peserta didik dan 

mengaktualisasikannya. Berdasarkan kompetensi tersebut, maka penelitian ini fokus 

pada dua hal yaitu : (1) pemanfaatan pada media pembelajaran, (2) pengembangan 

bahan ajar. Kompetensi-kompetensi spesifik untuk penguasaan media pembelajaran 

yaitu : (1) memahami  hakikat media serta mampu menjelaskan kedudukannya dalam 

pembelajaran, (2) memiliki pengetahuan tentang fungsi dan kegunaan media dalam 

pembelajaran, (3) memahami  klasifikasi media pembelajaran menurut berbagai 

perspektif ahli dan mampu mendeskripsikan setiap karakteristik jenis media, (4) 

memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang mekanisme produksi media 

pembelajaran meliputi pra, produksi dan pasca produksi media pembelajaran dan (5) 

Memiliki pengetahuan tentang karakteristik media komputer, fungsi dan kegunaan, 

aplikasi komputer dalam kegiatan pembelajaran.  

3. Rancang bangun model yang dikembangkan berdasarkan analisa kebutuhan guru 

dilapangan, studi perbandingan dengan model yang sudah ada, maka beberapa  model 

’Educative” menggunakan sistem e-learning yang kompleks yakni ”learning 
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managment system (LMS)” Model ini dilengkapi dengan : (1) Login : Fasilitas ini 

digunakan untuk membatasi pengguna hanya pada sasaran yang sesuai dengan 

program ini, (2) User Profil : Pengguna dapat membuat profil pribadi, termasuk 

portofolio yang dibuat untuk menunjang profesionalismenya. (3) Disscussion Forum: 

Tempat untuk mendiskusikan berbagai hal mengenai proses pembelajaran, materi 

pembelajaran mekanisme pembelajaran, (4) Email : Sarana komunikasi melalui surat 

elekronik juga dapat digunakan untuk sharing data, sebagai fasilitas penunjang selain 

fasilitas data sharring yang ada di wall/menu. (5) Content : Materi yang dapat 

dipelajari oleh siswa (guru) untuk menambah kapasitasnya sebagai guru. Materi-

materi yang diberikan berkenaan skill pedagogis, (6) Mailing List : Pesan-pesan 

berantai diantara komunitas guru untuk bertukar informasi, data, dan juga dengan 

komunitas lebih luas. (7) Assessment Online : Adalah fasilitas untuk memberikan 

evaluasi terhadap penguasaan materi oleh guru. Dapat dilakukan secara serentak 

(online). 

3. Setelah melalui pengujian secara terbatas pada guru di program PJJ PGSD yang 

berdomisili di daerah Cimahi, maka program ini dapat diakses secara  mudah, dan 

dapat meningkatkan kompetensi dan kemandirian guru dalam pembelajaran.  
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PROFIL DUNIA KELAUTAN DALAM PERSPEKTIF SISWA 
INDONESIA DI TINGKAT SEKOLAH DASAR 

(Studi Kasus: Siswa Kelas 4, 5, dan 6) 
 

Oleh: 
Esther S. Manapa  

Universitas Hasanuddin,  
 

ABSTRAK 
 

Studi deskriptif untuk memperoleh perspektif siswa tingkat sekolah dasar mengenai profil 
dunia kelautan melibatkan sejumlah (n=225) siswa kelas 4, 5, 6 di Makassar-Sulawesi 
Selatan, Ambon-Maluku, Bandung-Jawa Barat yang mencakup  daerah wilayah pantai 
dan wilayah non-pantai. Pedoman wawancara dan angket digunakan sebagai instrumen 
untuk menggali lebih dalam informasi mengenai pengetahuan dan pemahaman siswa 
tentang lautan. Hasil analisis data secara deskriptif memberikan gambaran sebagai 
berikut. Dengan berbagai alasan, siswa dari wilayah pantai memiliki urutan unsur-unsur 
penting yang tidak berbeda dengan siswa dari wilayah non-pantai, kecuali siswa kelas 4. 
Urutan tersebut berturut-turut adalah Biota laut, fasilitas dan sarana transportasi, habitat  
dan lingkungan, dan teknologi. Siswa kelas 4 dari wilayah non pantai justru berpendapat 
Habitat dan lingkungan sebagai urutan pertama. Selain itu siswa dari wilayah non pantai 
berpendapat sarana transportasi kurang penting dibandingkan  dengan habitat dan 
lingkungan setelah Biota laut atau Habitat dan Lingkungan. Anak-anak pada tingkat 
Sekolah Dasar (SD) secara umum sudah memahami bahwa negerinya Indonesia terdiri 
dari area laut yang lebih luas dari daratan. Hampir seluruh] anak  suka mengenai laut, 
walau minoritas tetapi tetap ada anak yang tidak suka mengenai laut. Perspektif siswa 
tingkat sekolah dasar secara sederhana sebagian besar telah mencakup bidang kelautan, 
yaitu Sains, Teknologi dan Kemasyarakatan. Perspektif siswa dari komunitas non-pantai 
untuk pengetahuan aplikasi teknologi justru lebih berkembang dibandingkan anak-anak 
dari komunitas pantai. Beberapa siswa sudah memiliki pandangan yang lebih maju 
mengenai gejala alam di laut, pengelolaan lingkungan, nilai tambah pengelolaan 
pariwisata laut, teknologi sarana dan transportasi laut seperti: ”underwater technology; 
monitoring, controlling & surveilance, satellite & Radar”. 

 

Kata Kunci : Perspektif, Profil, Kelautan, Siswa, Sekolah Dasar 

 

PENDAHULUAN 

Laut adalah bagian terbesar dari wilayah Indonesia dan memiliki potensi yang 

dapat memberikan konstribusi tidak sedikit pada peningkatan ekonomi bangsa. Sebagai 

negara kepulauan dengan luas wilayah perairan laut lebih dari 75% yang mencapai 5.8 

juta kilometer persegi, terdapat lebih dari 17.500 pulau dengan panjang garis pantai 

sekitar 81.000 km (Murdianto, 2004). Keunggulan Komparatif (Comparative advantage) 

Indonesia dengan luas wilayah laut mengantungi potensi sumberdaya yang melimpah, 

diantaranya sumberdaya ikan (Sondita & Solihin, 2006).  
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Secara geofisik, laut memainkan peranan penting dalam siklus hidrologi, struktur 

kimia atmosfir, serta keseimbangan iklim dan cuaca. Di sisi lain, ekosistem pesisir dan 

laut yang merupakan himpunan integral dari komponen hayati (organisme hidup) dan 

nirhayati (fisik) yang saling berinteraksi secara fungsional, merupakan ekosistem yang 

unik, saling terkait, dinamis, dan produktif. Ekosistem tersebut antara lain estuari, hutan 

mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan pulau-pulau kecil. (Bengen, 2004b). 

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut mensyaratkan implementasi prinsip-

prinsisp pengelolaan terpadu dan berbasis ekosistem dalam rangka memelihara fungsi 

geofisik dan ekologis tersebut (Dahuri dkk.,1996; Bengen,2004a).  

Lebih dari setengah abad Indonesia merdeka, wilayah pesisir dan laut nasional 

mengalami kerusakan fisik, dalam skala yang parah. Kerusakan itu termasuk diantaranya 

adalah abrasi dan sedimentasi pantai, berkurangnya produksi ikan akibat overfishing 

(penangkapan ikan berlebihan) di beberapa lokasi perairan, kerusakan ekosistem terumbu 

karang dan hutan bakau, serta kerusakan kualitas air laut akibat pencemaran pesisir dan 

laut. Tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat pesisir yang rendah secara rata-rata 

nasional dan kontribusi sektor perikanan dan kelautan yang belum proporsional dalam 

menyumbang pendapatan ekonomi nasional merupakan contoh-contoh persoalan sosial 

ekonomi yang penting.  

Sebagai negara maritim yang turut serta dalam kesepakatan-kesepakatan 

internasional tentang perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti Code of 

Conduct for Responsible Fisheries dan upaya-upaya untuk memerangi praktek-praktek 

perikanan yang tidak bertanggungjawab (Illegal, unreported, Unregulated Fishing, IUU 

Fishing) maka Indonesia dituntut untuk dapat melakukan upaya-upaya nyata dalam 

mengantisipasi dampak kepunahan sumberdaya hayati laut dan kerusakan lingkungan laut 

yang ditimbulkan oleh aktifitas-aktifitas perikanan yang tidak bertanggungjawab. 

Sejak tahun 2008 Indonesia menjadi pengimpor minyak sepenuhnya (net oil 

importer) dan keluar dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Secara 

geologis, menurut Kurtubi (pakar energy/ dosen ekonomi energy di FE-UI), anjloknya 

produksi minyak mentah karena langkanya penemuan cadangan atau lapangan minyak 

baru dan produksi hanya mengandalkan lapangan tua yang secara alamiah mengalami 

penurunan, sementara potensi sumber daya migas Indonesia terjebak di sekitar 128 

cekungan relatif masih sangat besar terutama di kawasan lepas pantai (kawasan laut 

dalam) tetapi kurang tersentuh. Hal ini disebabkan  sarana dan prasarana teknologi 

engineering pencarian ladang dan pengeboran minyak kita (struktur bangunan laut, 

perkapalan, pelabuhan, dan lainnya) tidak mendukung (Kompas, Rabu, 23 Sept., 2009). 
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Potensi wisata bahari juga merupakan komoditas kelautan yang dapat menarik wisatawan 

lokal dan mancanegara untuk berkunjung melihat dan menikmati  keindahan alam laut 

Indonesia. seperti pulau, pantai, taman laut, yang melibatkan teknologi sarana dan 

prasarana tarnsportasi laut seperti kapal, pelabuhan. Semua hal yang telah dipaparkan di 

atas  sudah dapat menggambarkan cakupan bidang kelautan yang luas dan merupakan 

potensi yang sangat berarti bila dapat dikelola oleh bangsa dan rakyat Indonesia sebagai 

negara kontinental. 

Dalam upaya reorientasi dari visi kontinental ke visi maritim, diperlukan gagasan-

gagasan yang dapat direalisasikan dalam bentuk tindakan.  Sejalan dengan hal tersebut 

maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dan tangguh di  bidang 

ilmu dan teknologi kelautan (Lubis, E. , 2006). Milenium Development Goals yaitu era 

pasar bebas atau era globalisasi merupakan era persaingan mutu atau kualitas, yaitu siapa 

yang berkualitas dialah yang akan maju dan mampu mempertahankan eksistensinya 

(Mulyasa, 2007). Agar mampu ikut serta dalam memenangkan persaingan bebas diantara 

bangsa-bangsa, maka posisi yang sangat strategis untuk membentuk karakter bangsa yang 

mandiri dan dapat diperhitungkan  adalah membangun keterampilan berpikir manusia 

Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pendidikan dan pengetahuan 

mengenai sains bidang kelautan harus ditingkatkan, dimana menurut Permen Diknas 

no.22/2006, peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan 

yang  sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi Sumber Daya Alam (SDA) 

Indonesia.  

Secara umum berpikir merupakan suatu proses kognitif, suatu aktivitas mental 

untuk memperoleh pengetahuan. Pola berpikir Sains berbeda dengan pola berpikir sehari-

hari (common sense). Cara sains memandang fenomena alam hanya dapat dipahami 

berlandaskan falsafah, teori-teori, dan terminologi tertentu yang disebut konsep. Belajar 

Sains memerlukan kemampuan untuk dapat membangun konsep. Sains diperkenalkan 

kepada setiap orang melalui pendidikan sains. Pendidikan sains bertujuan mempersiapkan 

manusia yang berkepribadian dan bertanggung jawab dalam kehidupan sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Rutherford dan Ahlgren (1990) ”science education should help 

students to develop the understandings and habits of mind they need to become 

compassionate human beings able to think for themselves and face life head on. It should 

equip them also to participate thoughtfully with fellow citizens in building and protecting 

a society that is open, decent, and vital”. Sains atau Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 

merupakan sekumpulan ilmu-ilmu serumpun yang terdiri atas Biologi, Fisika, Kimia, 

Geologi, dan Astronomi yang berupaya menjelaskan setiap fenomena yang terjadi di 
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alam. Disiplin ilmu ini masing-masing merupakan cabang-cabang sains yang berkembang 

dengan bidang kajian dan terminologi yang khas.Masyarakat Indonesia yang bersifat 

kesatuan (unity) dalam kebinekaan (diversity) memiliki keserupaan dengan sifat Sains 

yang tampaknya pluralistik namun sesungguhnya dalam konsep pendidikan merupakan 

suatu kesatuan ini sangat cocok sebagai wahana untuk membangun pola berpikir manusia 

Indonesia (Liliasari, 2005).  

Rentetan peristiwa seperti : Global Warming, efek rumah kaca, pencemaran atau 

polusi, membutuhkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan-persoalan lingkungan, 

sosial dan budaya (Mulyanto, 2007). Menurut Piaget, anak-anak adalah ilmuwan kecil 

yang sibuk dengan eksplorasi aktif, mencari-cari pemahaman dan pengetahuan, kemudian 

akan mengalami perkembangan dimana perkembangan  adalah proses yang berangsur-

angsur (gradual) dan terus-menerus (continual), lalu kemampuan anak dalam penalaran 

masalah-masalah fisik akan tercermin pula dalam penalarannya terhadap masalah-

masalah sosial (Setiono, 1983). Anak usia sekolah dasar kecenderungan belajar  berada 

pada tahapan operasi  konnkret, integratif, hierarkis (Depdiknas, 2003) yang tentu saja 

membutuhkan suatu proses pendidikan sains  yang relevan untuk mempersiapkan mereka 

mampu (able) dan unggul (excel) untuk hidup wajar dan mengantisipasi tuntutan 

kehidupan dalam suatu masyarakat dimana mereka hidup (Heriawan A.H.,2004).  

Konsep-konsep Sains kelautan (Marine Science Concepts) adalah suatu mekanisme dan  

potensi yang dapat mewakili dan memberikan pendidikan sains IPA, yaitu: Fisika, Kimia, 

Biologi, Geologi, Astonomi, dan  Teknologi, serta Kemasyrakatan, (Lambert, 2006).  

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan 

tujuan  memperoleh gambaran mengenai profil kelautan dalam perspektif siswa tingkat 

sekolah dasar di Indonesia, dengan cara  menggali informasi dan data mengenai 

pengetahuan, sumber pengetahuan dan pendapat serta harapan mereka mengenai 

kelautan. Gambaran mengenai perspektif siswa tingkat sekolah dasar mengenai profil 

dunia kelautan, diharapkan dapat mewakili pendapat dan minat anak atau siswa pada 

tingkat pendidikan dasar mengenai bidang kelautan, yang juga akan menjadi salah satu 

masukan dalam pemilihan dan pengelompokan bahan/materi pembelajaran Sains 

berwawasan Kelautan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggali perspektif siswa  

tingkat sekolah dasar tentang kelautan. Subyek penelitian adalah 225 anak dari tingkat 

sekolah dasar di 3 propinsi, yaitu propinsi Sulawesi Selatan (Makassar) dan propinsi 
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Maluku (Ambon)yang diasumsikan mewakili anak dari komunitas daerah pantai 

kemudian propinsi Jawa Barat (Bandung) yang diasumsikan mewakili anak dari 

komunitas non pantai,. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dan pedoman 

wawancara. Kuisioner  memuat pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dirancang dan 

diasumsikan  optimal untuk menggali seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman siswa 

tentang laut. Tiap level kelas, kelas 4, 5, dan 6 mempunyai jumlah siswa yang berbeda. 

Dari jumlah ini, peneliti mengambil sampel diambil dari masing-masing kelas 15 orang 

siswa dari 5 sekolah. Data yang diperoleh diolah secara deskriptif memberikan gambaran 

dan hasil analisis yang dipaparkan dalam bentuk grafik dan simpulan. 

 

HASIL DAN SIMPULAN 

 

Grafik 1: Pemahaman Luas Wilayah Indonesia 
 

  Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

Pantai 81% 77% 88% 

NonPantai 80% 100% 100% 

 
Tabel 1, Pemahaman Luas Wilayah Indonesia 
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Grafik 2: Sumber Pengetahuan dan Informasi 
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Tabel 2, Sumber Pengetahuan dan Informasi  
 

 

Grafik 3, Pendapat siswa (Unsur yang paling penting) dari Kelautan. 

 

Pendapat siswa (unsur-unsur yang paling penting) dari konsep Kelautan 

Level Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

Wilayah Pantai Non-Pantai Pantai Non-Pantai Pantai 

Non-

Pantai 

Biota Laut 88% 90% 92% 100% 83% 100% 

Sarana Transportasi 81% 70% 50% 50% 71% 90% 

Teknologi 42% 10% 23% 20% 33% 40% 

Habitat dan 

Lingkungan 81% 100% 62% 90% 71% 90% 

 

Sumber Informasi Pengetahuan Siswa 

Level Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

Wilayah Pantai Non-Pantai Pantai Non-Pantai Pantai Non-Pantai 

Langsung 100% 70% 100% 80% 100% 90% 

Internet/Komputer 35% 50% 46% 60% 67% 70% 

Televisi 87% 90% 73% 90% 92% 100% 

Bioskop 9% 20% 4% 50% 13% 40% 

Buku/Majalah 43% 70% 69% 100% 79% 100% 

Lain-Lain 0% 0% 8% 0% 8% 0% 
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Grafik 4, Pengelompokkan Konsep-konsep  Kelautan. 

 

Pendapat siswa (Unsur yang paling penting) dari Kelautan 

Level Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 

Wilayah Pantai Non-Pantai Pantai Non-Pantai Pantai Non-Pantai 

Sains 95% 90% 100% 100% 94% 100% 

Sosial 46% 50% 44% 70% 68% 60% 

Teknologi 78% 70% 53% 80% 74% 90% 

Tabel 4  Pengelompokkan Konsep-konsep  Kelautan. 

        

PENUTUP 

Dari hasil penelitian di atas, ada beberapa temuan yang dapat menjadi  masukan 

bagi dunia pendidikan anak mengenai bidang kelautan di Indonesia, yaitu: 

1. Siswa level Sekolah Dasar secara umum sudah memahami bahwa negerinya 

Indonesia sebenarnya terdiri dari area laut yang lebih luas dari daratan. 

2. Hampir seluruh anak  suka mengenai laut, walau minoritas tetapi tetap ada anak yang 

tidak dan kurang suka mengenai laut. 

3. Perspektif siswa dalam dunia kanak-kanak pada tingkat  sekolah dasar, secara 

sederhana sebagian besar telah mencakup bidang kelautan mengenai  Sains, 

Teknologi dan Kemasyarakatan.  

4. Beberapa siswa sudah memiliki pandangan yang lebih maju mengenai gejala alam di 

laut, pengelolaan lingkungan, nilai tambah pengelolaan pariwisata laut, teknologi 

sarana dan transportasi laut seperti: ”underwater technology; monitoring, controlling 

& surveilance, satellite & Radar” 
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5. Pemetaan perspektif dan minat anak di tingkat Sekolah Dasar    mengenai profil dunia 

Kelautan, gambaran yang didapat secara  berurutan, yaitu Sains (jenis ikan, terumbu 

karang, rumput laut,...);  Teknologi (Kapal, teknologi alat tangkap, tekologi 

pemantauan  pemantauan...), dan diikuti oleh Kemasyarakatan (sociality). 

6. Perspektif dan minat anak-anak dari komunitas non-pantai untuk pengetahuan 

aplikasi teknologi justru lebih berkembang dibandingkan anak-anak dari komunitas 

pantai. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu kondisi sulitnya sebagian siswa SD  di dalam 

mengekspresikan ide, pikiran, gagasan, ataupun perasaan ke dalam bahasa tulis. Padahal, 

secara lisan para siswa kelas 5 SD rata-rata sudah bisa bercerita. Kesulitan yang mereka 

kemukakan adalah sulitnya mencari dan memilih kata yang akan ditulis. Berdasarkan 

hasil survei serta studi pendahuluan diketahui bahwa kesulitan menulis yang dialami oleh 

para siswa tersebut selain kesulitan mencari dan memilih kata (faktor ketidakmampuan), 

kesulitan menulis juga dilatarbelakangi oleh faktor hati (faktor ketidakmauan). 

Ketidakmampuan dan ketidakmauan tersebut menyebabkan sulit munculnya keterampilan 

menulis pada siswa. Siswa merupakan subjek utama dalam kegiatan belajar mengajar. Ia 

memiliki sejumlah potensi yang harus dikembangkan. Guru sebagai fasilitator harus 

mempunyai teknik yang tepat agar dapat menumbuhkembangkan potensi yang dimililiki 

siswa tersebut. Gaya atau cara siswa mencari atau menerima pelajaran yang dibutuhkan 

sangat variatif bergantung kepada tipe belajar dalam pengoptimalan alat indranya. 

Penelitian ini dilakukan terhadap sejumlah siswa kelas 5 SD di Kabupaten Cianjur tahun 

ajaran 2007-2008. Guna menguji keterhandalan model pembelajaran yang digunakan, 

penelitian dilakukan pada beberapa tipe sekolah dasar, yakni pada sekolah tipe A, sekolah 

tipe B, dan sekolah tipe C yang berlokasi di daerah, perbatasan, dan kota di Kabupaten 

Cianjur. Untuk itu, pengamatan, wawancara, angket, dan tes merupakan teknik penelitian 

yang digunakan dalam pengujian model pembelajaran ini. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada taraf signifikansi 0,05% 

antara hasil belajar siswa dalam pembelajaran menulis narasi yang menggunakan teknik 

visual-auditif-taktil dengan hasil belajar siswa yang tidak menggunakan teknik visual-

auditif-taktil, baik di kelas tipe A, tipe B, maupun tipe C. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-

taktil dapat meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa sekolah dasar. Kemampuan 

menulis siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan menulis 

siswa kelas kontrol. Adapun peningkatan faktor kemauan siswa terlihat dari indikator 

perhatian yang sungguh-sungguh dalam proses belajar dan respons terhadap tugas 

menulis yang diberikan. 

Kata kunci: menulis narasi model, teknik visual-audit-taktil hasil belajar 
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PENDAHULUAN 

  Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Bahasa dan Sastra 

Indonesia Sekolah Dasar disebutkan bahwa standar kompetensi menulis kelas V SD 

untuk masing-masing semester adalah: 1) mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, 

dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk karangan, surat undangan, dan dialog 

sederhana; 2) mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, dan fakta secara tertulis 

dalam bentuk ringkasan, laporan dan puisi bebas.  

  Masing-masing kompetensi dasarnya sebagai berikut. Semester I, 1) menulis 

karangan berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan pilihan kata dan penggunaan 

ejaan; 2) menulis surat undangan (ulang tahun, acara agama, kegiatan sekolah, kenaikan 

kelas, dll) dengan kalimat efektif dan memperhatikan ejaan; 3) menuliskan dialog 

sederhana antara dua atau tiga tokoh dengan memperhatikan isi serta peranannya. Pada 

semester II, kompetensi dasarnya berbunyi: 1) meringkas isi buku yang dipilih sendiri 

dengan memperhatikan penggunaan ejaan; 2) menulis laporan pengamatan atau 

kunjungan berdasarkan tahapan (catatan, konsep awal, perbaikan, final) dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan; 3) menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat 

(KTSP Kelas V, tahun 2004). 

  Akan tetapi, dari hasil penelitian yang telah dilakukan Suparno dan Yunus (2008: 

14) dijelaskan bahwa aspek pelajaran bahasa yang paling tidak disukai murid dan 

gurunya adalah menulis atau mengarang. Alasannya seperti yang disampaikan Graves 

(Suparno dan Yunus, 2008: 14) yang menyatakan bahwa seseorang enggan menulis 

karena tidak tahu untuk apa dia menulis, merasa tidak berbakat menulis. Ketidaksukaan 

tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakatnya, serta pengalaman 

pembelajaran menulis di sekolah yang kurang memotivasi dan merangsang minat. 

Alasan lain seperti yang disampaikan Smith (Suparno dan Yunus, 2008:14) yang 

menyebutkan juga bahwa pengalaman belajar menulis yang dialami siswa di sekolah 

tidak terlepas dari kondisi gurunya sendiri. Guru tidak dipersiapkan untuk terampil 

menulis dan mengajarkannya. Bahkan menurut Alwasilah dan Alwasilah (2005: 5) 

pembelajaran menulis tersebut sering ’dipersulit’ oleh mahasiswa dan dosen sendiri. 

Masalah lainnya sering juga tidak disadari oleh guru maupun siswa bahwa tujuan 

pembelajaran menulis adalah siswa terampil menulis. Tujuan ini sering terjebak hanya 

pada tataran pengetahuan menulis.  

Berdasarkan uraian di atas, kesulitan menulis itu ternyata tidak hanya terjadi pada 

siswa tetapi juga pada mahasiswa. Teori quantum writing memberikan suatu pendekatan 

bahwa menulis dapat dilakukan siapa saja tanpa kemudian harus terjebak lebih dahulu 
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dengan persoalan penyusunan kata yang baik dan benar (Hernowo, 2003: 9). Penelitian 

Pennebaker (Hernowo, 2003:31) terhadap para mahasiswa dengan menyuruh mahasiswa 

menuliskan pengalaman yang paling menggelisahkan atau paling traumatis dalam 

kehidupan dengan tidak terlalu memikirkan tata bahasa, ejaan, atau struktur kalimat 

ternyata sangat mengagumkan. Mahasiswa  mampu mengisahkan peristiwa yang 

demikian mendalam. 

Jika potensi menulis mahasiswa dapat didekati dengan cara seperti yang 

dilakukan Pennebaker, maka tulisan ini mencoba membangkitkan potensi menulis yang 

ada pada para siswa SD. Menanamkan kemauan dan melatih kemampuan menulis sejak 

dini. Disadari bahwa kemampuan bercerita siswa sekolah dasar merupakan modal yang 

utama bagi pengembangan keterampilan berbahasa lainnya. Akan tetapi, tidak jarang 

siswa mengalami kesulitan ketika kemampuan bercerita ini dituangkan ke dalam bahasa 

tulis. Menurut Bereiter dan Scardamalia (dalam Hyland, 2002:27) yang terpenting bagi 

penulis pemula adalah adanya kesanggupan untuk menyampaikan isi, memberitahukan 

sesuatu yang mereka bisa ingat berdasarkan tugas, topik, dan genre (model knowledge-

telling) 

Berdasarkan perkembangan kemampuan persepsi anak, usia 8-12 tahun (usia anak 

SD) termasuk pada fase analisis. Pada fase ini anak sudah mampu membedakan sifat-sifat 

sesuatu atas bagian-bagiannya yang dikenal walaupun masih tetap dalam hubungan 

keseluruhannya (Meumann dalam Budiman, 2006:59). Teori lain menyebutkan juga 

bahwa setiap anak dilahirkan dengan aspek kecerdasan yang berbeda sesuai dengan 

fungsi otaknya. Otak berkaitan dengan mata dan dengan modalitas. Modalitas menurut 

DePorter (2005: 84) merupakan jaringan kerja saraf yang jauh lebih kompleks daripada 

televisi. Modalitas yang dimaksud adalah modalitas visual, auditorial, dan kinestetik.  

Siswa merupakan pelaku utama dalam kegiatan belajar mengajar. Ia memiliki 

sejumlah potensi yang harus dikembangkan oleh guru. Guru sebagai fasilitator dalam 

kegiatan belajar mengajar harus mempunyai teknik yang tepat agar dapat 

menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki siswa. Guru harus mampu membuat 

pembelajaran menjadi menyenangkan (accelerated teaching). Potensi siswa akan tumbuh 

dengan baik dalam suasana pembelajaran yang baik pula. Bakat yang tersembunyi digali 

sehingga siswa secara dramatis mampu melejitkan kemampuan dalam menyerap dan 

menyimpan informasi (accelerated learning). 

Diketahui bahwa di dalam pembelajaran terlibat sejumlah komponen kegiatan 

belajar mengajar. Selain guru dan siswa, terdapat komponen lain seperti  tujuan 
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pembelajaran, bahan ajar, metode mengajar, media, juga evaluasi. Semuanya 

berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar yang diciptakan.  

Fakta empiris dan fakta teoretis itulah yang mendasari perlunya ditemukan sebuah 

metode yang paling tepat yang dapat menggugah siswa untuk mau dan mampu menulis. 

Apalagi jika melihat uraian di atas, bahwa guru memberikan pengaruh besar terhadap 

motivasi siswa menulis. Untuk itulah model ini diciptakan dalam rangka penciptaan 

suasana belajar yang menarik, yang dapat menggugah siswa untuk dapat merespon, 

menanggapi atas apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, dan apa yang ia rasakan. Cara 

siswa mencari atau menerima pelajaran yang dibutuhkannya sangat variatif. Sikap 

responsif siswa terhadap bahan ajar sangat didasarkan pada pengalaman yang dialaminya 

sendiri, pengalaman dengan mempergunakan alat indranya.  

Tulisan diarahkan pada jenis narasi dengan alasan siswa SD sudah mampu 

bercerita secara lisan. Peningkatan kemampuan siswa ini dilakukan melalui penggunaan 

model pembelajaran teknik visual-auditif-taktil. Caranya adalah dengan pemanfaatan 

media visual-auditif dan pemanfaatan kecenderungan gaya belajar yang ada pada siswa di 

dalam mengolah bahan pelajaran yang disampaikan. Berdasarkan hal itu, tertanam 

kepada para siswa kemampuan untuk mendeskripsikan atau mencitrakan hasil visual, 

hasil auditif, dan hasil taktil. 

Permasalahan; berdasarkan kemampuan persepsi siswa, guru sekolah dasar perlu 

mendesain pembelajaran sedemikian rupa sesuai dengan karakteristik perseptual siswa. 

Begitu pula dengan model pembelajaran menulis narasi yang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini. Desain pembelajaran disusun sesuai dengan kondisi siswa.   

Keterampilan menulis, sebagai salah satu kemahiran berbahasa yang produktif ini, 

mendorong seseorang untuk menyampaikan ide, pikiran, keinginan dan perasaan kepada 

orang lain melalui bahasa tulis. Bila dibandingkan dengan keterampilan berbahasa 

lainnya, sering sekali keterampilan menulis dianggap sebagai sebuah keterampilan yang 

paling sulit. Seperti yang disampaikan di atas, banyak alasan yang dikemukakan, antara 

lain karena kesulitan memulai mengekspresikan ide dalam bahasa tulis, kesulitan memilih 

kata-kata, kesulitan menentukan ide atau topik yang akan dituliskan, kekhawatiran salah 

ejaan, kekhawatiran salah dalam beretorika menulis, dan masih banyak lagi. Kesulitan 

dan kekhawatiran itu menyebabkan kemandegan dan akhirnya tidak menulis.  Keadaan 

seperti itu tentu sangat tidak diharapkan karena pada hakikatnya menulis dapat dipelajari.  

Dilatarbelakangi oleh dua kondisi di atas, yakni: menulis itu dapat dipelajari dan 

kondisi modal serta potensi kemampuan berbahasa yang ada pada siswa sekolah dasar, 

maka melalui penelitian ini akan dicobakan model pembelajaran guna mencoba 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 86

mengurangi kesulitan-kesulitan di atas. Model ini perlu dilatihkan kepada para siswa 

dengan mulai melatih mereka dari awal, yakni dari awal seorang siswa mengenal 

menulis.  

Potensi siswa akan tumbuh dengan baik dalam suasana pembelajaran yang baik 

pula. Untuk itulah guru perlu menciptakan suasana belajar yang menarik, yang dapat 

menggugah siswa untuk dapat merespon, menanggapi atas apa yang ia lihat, apa yang ia 

dengar, dan apa yang ia rasakan. Teknik mengajar harus dimiliki dan dikuasai guru. 

Bekal mencapai itu, guru harus mengetahui pula tipe belajar dan kondisi belajar yang ada 

sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif.  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan 

mencoba mengkaji efektif tidaknya penggunaan model pembelajaran menulis dengan 

teknik visual-auditif-taktil dalam mengembangkan kemampuan menulis narasi pada 

siswa sekolah dasar. Untuk itu, guna memudahkan proses penelitian, dirumuskanlah 

masalah seperti berikut ini: (1) Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran menulis 

narasi dengan teknik visual-auditif-taktil dalam meningkatkan kemampuan menulis 

narasi siswa sekolah dasar tersebut?; (2) Bagaimanakah hasil model pembelajaran 

menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil dalam meningkatkan kemampuan 

menulis narasi siswa sekolah dasar tersebut?; dan (3) Seberapa tinggi hasil pelaksanaan 

model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil dapat 

meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa sekolah dasar di Kabupaten Cianjur? 

Mengkaji permasalahan di atas, terdapat dua titik perhatian (variabel) dalam 

penelitian ini, yaitu: a) variabel model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-

auditif-taktil sebagai variabel bebas; dan b) variabel kemampuan menulis narasi siswa 

sekolah dasar sebagai variabel terikat. 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) 

mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-

auditif-taktil; (2) menggambarkan hasil model pembelajaran menulis narasi dengan 

teknik visual-auditif-taktil; dan (3) menggambarkan hasil peningkatan kemampuan 

menulis siswa dalam pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan teknik visual-

auditif-taktil dan hasil tulisan siswa yang mengikuti pembelajaran menulis narasi dengan 

teknik mengarang bebas. 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai teori-teori atau prinsip-prinsip dasar di dalam pembelajaran menulis narasi 

khususnya, dan model pembelajaran pada umumnya. Secara praktis, manfaat penelitian 

ini adalah menemukan teknik yang tepat dan efektif yang dapat digunakan oleh para 
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pendidik di dalam rangka menggali potensi yang dimiliki oleh para siswa serta 

meningkatkan daya nalar siswa sesuai dengan kemampuan berpikirnya masing-masing. 

Dengan kata lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan metodologis 

guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, dan kualitas hasil belajar. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Guna menguji keterhandalan model pembelajaran yang akan diteliti ini diperlukan 

sebuah metode penelitian yang tepat di dalam proses pengujiannya. Dari sekian metode 

penelitian yang ada, metode eksperimen lebih tepat digunakan untuk penelitian ini. 

Adapun jenis eksperimen yang digunakan adalah the randomized pretest-posttest control 

group design (Fraenkel dan Wallen, 1993:248; Creswel, 1994:133; Cohen dan Manion, 

1997: 167; Gall and Borg, 2003: 392). Adapun desainnya sebagai brikut: 

Treatment Group  R O X1 O 

Control Group   R O X2 O 

R  = Random Assigment untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol 

O  = Pengukuran awal dan pengukuran akhir 

X1 = Perlakuan pembelajaran melalui pengembangan menulis narasi  

                dengan teknik VAT 

X2  = Perlakuan pengajaran tanpa menggunakan model VAT.  

Subjek populasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar di Kabupaten 

Cianjur Tahun Ajaran 2007-2008. Pengambilan sampel didasarkan pada kelompok-

kelompok tertentu. Karena itu, teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah  Cluster 

Random Sampling. Berdasarkan hal itu, sampel yang akan digunakan adalah siswa dan 

guru kelas 5 sekolah dasar. Jumlah SD yang dijadikan sampel sebanyak tiga yakni 

sekolah dasar yang bertipe A, tipe B, dan tipe C. Pada masing-masing tipe kelas  ada 

kelas eksperimen dan ada pula kelas kontrolnya. Karena penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui keefektifan penggunaan  sebuah model pembelajaran menulis narasi dengan 

teknik visual-auditif-taktil, maka sasaran utamanya adalah kemampuan siswa menulis 

narasi dengan menggunakan teknik VAT. 

Untuk memungkinkan pengukuran seberapa besar variabel bebas berpengaruh 

terhadap variabel terikat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik tes, teknik observasi, teknik angket, dan teknik wawancara. Tes dilakukan 

untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswa dalam menulis narasi melalui 
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pengembangan model visual-auditif-taktil. Jenis tes yang dilakukan adalah tes tulis 

dengan bentuk tesnya adalah essay. Pelaksanaan tes ini dilakukan sebelum dan sesudah 

penggunaan Model Pembelajaran Menulis Narasi dengan Teknik Visual-Auditif-Taktil. 

Analisis terhadap proses dilakukan secara kualitatif selama kegiatan berlangsung 

berdasarkan instrumen yang digunakan. Analisis proses dilakukan dengan cara: (1) 

melakukan berbagai pencatatan berdasarkan hasil observasi pada saat pelaksanaan 

pembelajaran dilakukan, sehingga diperoleh data lapangan selama kegiatan berlangsung 

secara deskriptif; (2) melakukan pengkodean dan identifikasi data; (3) 

mengklasifikasikan data sesuai dengan karakteristiknya berdasarkan gejala yang dominan 

terjadi; (4) mengolah dan merumuskan data berdasarkan kriteria atau teori yang relevan, 

dan (5) menafsirkan data sebagai simpulan akhir. 

Sementara analisis terhadap hasil kegiatan (karangan siswa) dilakukan secara 

kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, karangan siswa dianalisis berdasarkan 

pedoman penilaian karangan yang telah dibuat dengan merujuk pada pedoman penilaian 

karangan dan penilaian kenaratifan sebuah karangan. Pedoman penilaian ini merupakan 

hasil penyaringan dari beberapa teori (seperti yang disampaikan  Nurgiyantoro (2001: 

307), dan Alwasilah). Aspek-aspek karangan yang dianalisis meliputi: (1) deskripsi 

visual, deskripsi auditif, deskripsi taktil; (2) kausalitas; (3) kronologis; dan (4) aspek-

aspek narasinya meliputi: pelaku, waktu, tempat, dan peristiwa.  

Selanjutnya, untuk menguji tingkat keefektifan pegembangan model pembelajaran 

menulis narasi dengan teknik VAT, teknik pengolahan data yang digunakan penulis 

dalam menganalisis data dilakukan dengan pemanfaatan program komputer software 

SPSS versi 15.0 for windows. Adapun langkah-langkah perhitungan dan pengolahannya 

sebagai berikut: (a) memilih dan memilah-milah karangan yang berjenis narasi; (b) 

memberi kode setiap karangan berdasarkan pengkodean (tipe sekolah, ada tidaknya 

perlakuan, prosedur tes, dan nomor urut siswa); (c) memeriksa setiap kalimat berdasarkan 

kategori deskripsi visual, auditif, taktil, kausalitas, dan kronologis melalui pengkodean 

yang telah ditetapkan; (d) memberi skor pada setiap karangan berdasarkan pensekoran 

yang telah ditentukan; (e) menghitung hasil penskoran setiap karangan siswa; (f) 

menentukan nilai akhir setiap karangan; (g) mentabulasi nilai tes awal dan tes akhir; (h) 

menguji normalitas kedua kelompok dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

mengambil taraf signifikasi (α) sebesar 0,05; (i) menguji homogenitas kedua kelompok 

dengan uji Leavene dengan mengambil taraf signifikasi (α) sebesar 0,05; (j) mencari 

persentase keberhasilan siswa dengan berpedoman kepada perhitungan persentase untuk 

skala sepuluh; (k) menghitung perbedaan nilai rata-rata tes awal dan tes akhir; (l) 
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menentukan Mean (M), Standar Deviasi (SD) dan Standar Error (SE) dari nilai tes awal 

dan tes akhir; (m) mencari Standar Error perbedaan Mean antara kedua variabel tersebut; 

(n) menafsirkan to dengan mempergunakan Tabel Nilai ‘t”; (o) menguji hipotesis; dan (p) 

menafsirkan hasil uji hipotesis. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini berkenaan dengan konsep 

model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil. Joyce dan Weil 

(1992: 1) menyebutkan bahwa model pengajaran sama dengan model pembelajaran. Ia 

menyatakan bahwa: 

Models of teaching are really models of learning. As we help students acquire 
information, ideas, skills, values, ways of thinking, and means of expressing 
themselves, we are also teaching them how to learn. In fact, the most important long-
term outcome of instruction may be the students in creased capabilities to learn more 
easily and effectively in the future, both because of the knowledge and skill they have 
acquired and because they have mastered learning process. 

(Model pengajaran sesungguhnya adalah model pembelajaran, karena kita  membantu 
para siswa memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai-nilai, pola pikir yang 
bertujuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, juga mengajari mereka bagaimana 
caranya belajar. Fakta menunjukkan hasil pembelajaran jangka panjang dalam 
pengajaran memungkinkan meningkatkan kemampuan para siswa untuk belajar lebih 
mudah dan lebih efektif di masa yang akan datang, karena kedua aspek, pengetahuan 
dan keterampilan yang mereka raih, sehingga mereka menguasai proses 
pembelajaran). 

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa model pengajaran atau model 

pembelajaran itu diharapkan dapat membantu siswa untuk memperoleh informasi, ide, 

keterampilan, nilai-nilai, pikiran, gagasan serta membantu para siswa untuk dapat belajar. 

Dengan model ini juga diharapkan hasil belajar mereka lebih meningkat dan mereka 

dapat belajar dengan lebih mudah dan lebih efektif, karena mereka sudah memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya pada saat proses pembelajaran. 

Dalam pernyataan ini Joyce dan Weil (1992: 2) lebih menitikberatkan pada tujuan 

penggunaan sebuah model pengajaran. Menurutnya, penggunaan model pengajaran atau 

model pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa untuk belajar lebih efektif, lebih 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa sehingga siswa merasa lebih mudah 

di dalam belajar. Pada pernyataan lain, Joyce & Weil juga (1992: 4) menyebutkan bahwa 

model mengajar (model of teaching) adalah “a plan or pattern that we can use to design 
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face-to-face teaching in classroom or tutorial setting and shape instructional materials-

including books, films, tapes, computer-mediated programs, and curricula (longterm 

courses of study)”. (“Model pengajaran adalah sebuah rencana atau pola yang dapat 

digunakan untuk merancang pembelajaran langsung di dalam kelas atau di lapangan 

secara tutorial dan membentuk materi pengajaran seperti buku, film, tape, program 

komputer, dan kurikulum (belajar jangka panjang”).  

Joyce dan Weil (1992: 14) mengisyaratkan bahwa di dalam sebuah model 

mengajar mengandung beberapa unsur yang harus diperhatikan, yakni: 1) orientation to 

the model (orientasi model), 2) the model of teaching (model mengajar), 3) application 

(penerapan), dan 4) instructional and nurturant effect (dampak instruksional dan 

penyerta).  

Dijadikannya visual-auditif-taktil sebagai sebuah teknik yang digunakan dalam 

model pembelajaran menulis narasi ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadits, dan teori-

teori belajar yang berkembang dewasa ini. Setiap anak dilahirkan dengan aspek 

kecerdasan yang berbeda sesuai dengan fungsi otaknya. Otak berkaitan dengan mata dan 

dengan modalitas. Modalitas menurut DePorter (2005: 84) merupakan jaringan kerja 

saraf yang jauh lebih kompleks daripada televisi. Modalitas yang dimaksud adalah 

modalitas visual, auditorial, dan kinestetik. Setiap jaringan saraf memiliki kemungkinan 

tidak terbatas, semuanya berasal dari tempat yang sama. Semua orang memiliki akses 

pada ketiga modalitas tersebut. Akan tetapi, hampir semua orang cenderung pada salah 

satu modalitas belajar  yang berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan, 

dan komunikasi (Bandler dan Grinder dalam DePorter, 2005:84). Ada juga orang yang 

kecenderungannya tidak hanya pada salah satu aspek modalitas, tetapi juga 

memanfaatkan kombinasi modalitas tertentu yang memberi mereka bakat dan kekurangan 

alami tertentu (Markova dalam DePorter, 2005: 85). Dalam tulisan ini istilah ketiga yang 

menunjukkan pada gerak dan rasa, digunakan dengan istilah ”taktil” (Waluyo, 1995:78). 

Taktil (Inggris: tactile yang berarti berkenaan dengan indra perasa atau pengecap).  

Teori lain seperti yang dikatakan di atas, teknik ini didasari oleh adanya 

keragaman tipe belajar yang dilakukan anak. Keberagaman tipe belajar ini tentu akan 

mempengaruhi daya tangkap, pemahaman dan gaya belajarnya. Untuk itu, bagi seorang 

guru, pemahaman akan tipe belajar siswa penting sekali diketahui agar dapat 

mengoptimalkan kelebihan potensi siswa yang ada atau sebaliknya dapat juga mengatasi 

segala kekurangannya. Karena itu, dalam kaitannya dengan penelitian ini guru perlu 

memahami teori-teori berkenaan dengan accelerated learning, accelerated teaching, 

quantum learning, dan lain-lain. 
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Berdasarkan keragaman tipe belajar, siswa dapat dikelompokkan dari segi cara-

cara yang mereka senangi dalam mengenali sesuatu, yakni ada siswa bertipe visual, 

bertipe auditif, dan bertipe kinestetik. Pada dasarnya semua siswa memiliki ketiga tipe 

belajar tersebut. Hanya, setiap siswa mempunyai kecenderungan pada gaya mana yang 

lebih ia sukai daripada gaya-gaya yang lain. 
 

a. Tipe Visual  

Seorang siswa yang bertipe visual, perolehan belajar akan lebih cepat dengan cara 

melihat (proses visualisasi). Oleh karena itu, untuk menciptakan gambaran, ingatan 

ataupun pemahaman dalam otaknya harus ada gambar-gambar sebagai medianya. Sangat 

sulit bagi anak bertipe visual ini kalau hanya membayangkan dan mendengarkan hal-hal 

yang akan dipelajarinya, tetapi tidak ada alat peraganya. Dengan kata lain, seorang siswa 

visual, belajar akan lebih cepat dengan menggunakan mata sebagai indera pelengkap. 

Siswa visual senang belajar dari buku, presentasi yang menggunakan gambar-gambar, 

video, dan berbagai alat belajar yang menarik bagi mata (Bang Al, 2005). 

DePorter & Hernacki (2003: 116-118) menjelaskan beberapa ciri orang visual, 

orang auditori, dan orang bertipe taktil (kinestetik) seperti pada bagian di bawah ini. Pada 

orang bertipe visual, ia menyebutkan  sejumlah ciri sebagai berikut: (1) mengingat apa 

yang dilihat daripada apa yang didengar; (2) mengingat dengan aosiasi visual; (3) 

mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan sering 

minta bantuan orang untuk mengulanginya; (4) membutuhkan pandangan dan tujuan 

yang menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang 

suatu masalah; (5) mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon atau di dalam 

kegiatan rapat; (6) lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato; (7) sering 

menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak; (8) pengeja yang baik dan 

dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka; dan (9) teliti terhadap 

detail, dan lain-lain. 
 

b. Tipe Auditori   

Seorang siswa yang bertipe auditori lebih suka belajar dengan cara mendengarkan 

dibanding disuruh membaca sendiri. Ia berpikir logis analitis dan memiliki urutan dalam 

berpikir. Ia lebih nyaman bila pembelajaran yang diberikan berkaitan dengan bunyi dan 

angka, mengikuti petunjuk dengan keteraturan. Ia lebih banyak mempergunakan 

kemampuan mendengar dengan koordinasi imajinasi dan kemampuan fantasinya untuk 

memahami suatu konsep maupun untuk menyimpan suatu ingatan. Karena itu, siswa 

auditori lebih mudah menangkap pelajaran yang disampaikan dengan lantunan kaset, 
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ceramah yang disampaikan dengan suara merdu dan enak didengar, serta berbagai media 

yang menggunakan media suara. 

Siswa auditori kurang tertarik membaca, kalaupun membaca dengan suara keras. 

Itu sebabnya, siswa auditori mudah terganggu oleh keributan. Kalau membaca mudah 

mengantuk. Karena itu, bagi siswa auditori kegiatan membaca sebaiknya dilakukan 

bersama-sama dengan membuat catatan-catatan pendek atau merekam suaranya sendiri 

ketika membaca.   

Berdasarkan uraian di atas, orang  bertipe auditori menurut DePorter & Hernacki 

(2003: 116-118)  memiliki ciri-ciri seperti: (1) belajar dengan mendengarkan dan 

mengingat apa yang didiskusiakan daripada apa yang dilihat; (2) merasa kesulitan dalam 

menulis tetapi hebat dalam bercerita; (3) berbicara dengan irama yang terpola; (3) 

pembicara yang fasih; (4) suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu 

dengan panjang lebar; (5) senang membaca keras dan mendengarkan; (6) dapat 

mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara; dan (7) mudah 

terganggu oleh keributan. 
 

c. Tipe Kinestetik  

Selanjutnya, seorang siswa yang bertipe taktil, belajar lebih mudah diserap 

melalui alat peraba, yaitu tangan atau kulit. Pada sumber lain (DePorter & Hernacki, 

2003: 113) menyebutkan tangan merupakan modalitas belajar kinestetik, yakni belajar 

dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh.  

Orang-orang yang bertipe kinestetik mempunyai ciri: (1) berbicara dengan 

perlahan; (2) menanggapi perhatian fisik; (3) menyentuh orang untuk mendapatkan 

perhatian mereka; (4) berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain; (5) selalu 

berorientasi pada fisik dan banyak bergerak; (6) belajar melalui memanipulasi dan 

praktik; (7) menghapal dengan cara berjalan dan melihat; (8) banyak menggunakan 

isyarat tubuh; dan(9) tidak dapat duduk diam untuk waktu lama. 

Dalam kegiatan belajar, visual, audio, dan kinestetik ini merupakan konsep kunci 

berbagai teori dan strategi belajar (DePorter & Hernacki, 2003: 16). Berlandaskan pada 

teori di atas, modalitas belajar visual, audio, dan kinestetik tersebut akan digunakan di 

dalam pembelajaran menulis narasi  dengan penerapan penggalian daya bayang indera 

siswa melalui pemanfaatan penglihatan, pendengaran, maupun perasaan. Akan tetapi, 

istilah yang akan digunakan di sini adalah istilah visual-auditif-taktil. 

 

HASIL PENELITIAN 
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Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan, penelitian 

ini berkenaan dengan: 1) pelaksanaan model pembelajaran menulis narasi dengan teknik 

visual-auditif-taktil; 2) hasil model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-

auditif-taktil; dan 3) peningkatan kemampuan menulis narasi siswa SD melalui model 

pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil. 
 

1.  Pelaksanaan Model Pembelajaran  

Dari hasil penelitian berkenaan dengan pelaksanaan model ini terdapat sejumlah 

data berkenaan dengan kualitas penggunaan model tersebut. Diperoleh data bahwa dalam 

pelaksanaan model ini: (a) siswa dapat secara langsung menulis apa yang dilihat secara 

nyata; (b) melalui model ini cara berfikir siswa semakin sitematis; (c) siswa lebih 

memperhatikan, tampak senang, dan sangat hidup; (d) dalam model ini, penyampaian 

materi lebih terarah, menarik minat siswa, lebih banyak menambah perbendaharaan kata, 

dan memudahkan siswa untuk menyusun kata menjadi sebuah kalimat, menyusun kalimat 

menjadi sebuah karangan; (e) meningkatnya pengetahuan siswa karena tuntutan visual, 

audif, dan taktil; (f) minat siswa untuk belajar sangat tinggi, terlihat dari ketika proses 

belajar berlangsung, semua siswa aktif, bahkan tidak jarang mereka tertawa bersama, 

perhatian penuh pada apa yang ditayangkan; (g) belajar menjadi sangat menyenangkan; 

(h) model ini dapat melatih siswa untuk menggunakan visual, auditif, dan taktil, sehingga 

mereka dapat bekerja dengan optimal; (i) aktivitas siswa menjadi terarah, bahkan proses 

belajar mengajar model ini langsung menarik minat anak; (j) model ini mengajak siswa 

untuk melihat langsung objek yang ada, sehingga para siswa mempunyai pengalaman 

tidak langsung berdasarkan hasil melihat tayangan di televisi; dan (k) kelemahan yang 

muncul di dalam model pembelajaran ini adalah apabila siswa selama pembelajaran tidak 

memperhatikan secara seksama, maka ia akan kebingungan dalam mengerjakan tugas 

selanjutnya. 

Berikut beberapa foto kegiatan siswa selama pelaksanaan pembelajaran. 
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Gambar di atas memperlihatkan kegiatan para siswa dalam mengekpresikan apa 

yang dilihat, didengar, dan dirasakan berkenaan dengan konteks yang ada. Terlihat 

dengan jelas perhatian mereka dengan penuh rasa senang, tanpa santai tetapi semua 

terkonsentrasikan pada keinginan untuk menuangkan hasil pengamatan. Sesekali mereka 

pun berdiskusi dengan temannya dan  bertanya kepada guru tentang istilah yang dilihat, 

didengar, ataupun dirasakannya.  

                                  

  Pada bagian lain tampak para siswa melakukan pengamatan terhadap tayangan 

yang diperlihatkan guru di dalam kelas, seperti terlihat pada gambar-gambar di bawah ini. 

Mereka pun mengamati apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya berdasarkan 

pengamatan masing-masing terhadap gambar atau film yang diperlihatkan guru. Tidak 

ada seorang anak pun yang tidak terlibat selama pembelajaran. Semuanya memperhatikan 

dengan rasa ingin tahu apa yang akan terjadi dari gambar-gambar atau film yang 

diperlihatkan gurunya itu. 
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Di akhir pembelajaran, guru mempersilakan para siswa untuk membacakan 

tulisannya di depan kelas. Pada tahap ini, anak dilatih untuk berani serta mau 

menyampaikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Pada mulanya anak malu-

malu untuk membacakan tulisannya itu, tetapi dengan strategi guru membangkitkan 

kembali apa saja yang dilihat, didengar, dan dirasakan berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilaksanakan, akhirnya siswa berani untuk menyampaikannya. 

Bahkan, guru harus mengatur keinginan para siswa untuk membacakan tulisannya di 

depan kelas tersebut. Berikut contoh gambar siswa saat membacakan tulisannya di depan 

kelas. 

                                

2.  Hasil Model Pembelajaran  

Analisis terhadap hasil penggunaan model pembelajaran menulis narasi dengan 

teknik visual-auditif-taktil dilakukan pada sejumlah siswa dari sekolah yang berbeda tipe, 

masing-masing dari sekolah yang bertipe A, bertipe B, dan bertipe C. Pengambilan tipe 

sekolah yang berbeda dengan maksud untuk menguji keterhandalan model ini. Dengan 

kata lain, apakah model ini bisa digunakan oleh berbagai siswa dari berbagai tipe sekolah 

yang ada. Hasil model pembelajaran memperlihatkan data sebagai berikut.  
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Tabel 1 

Rata-rata Peningkatan Skor Tiap Aspek pada Tiap Tipe Sekolah 
 

Tipe 
kelas 

        Aspek 
Kelompok 

Jenis Tes 
Deskripsi 

Visual 
Deskrips
i Auditif  

Deskripsi 
Taktil  

Kausa
-litas 

Kro-
nolo-
gis 

∑       
Rata-
rata 

Nilai 

A 

Eksperimen 

Tes Awal 3,53 1,00 1,21 3,11 3,03 11,87 47,47 

Tes Akhir 4,82 1,66 3,00 3,92 4,00 17,39 69,58 

Gain 1,29 0,66 1,79 0,81 0,97 5,52 22,11 

Kontrol 

Tes Awal 4,47 1,17 2,00 2,03 2,13 11,80 47,20 

Tes Akhir 4,80 1,60 2,60 2,57 2,90 14,47 57,87 

Gain 0,33 0,43 0,60 0,54 0,77 2,67 10,67 

 
 

B 

 
Eksperimen 

Tes Awal 3,84 1,00 1,34 1,41 1,72 9,31 37,25 

Tes Akhir 4,90 1,90 2,00 3,60 3,90 16,40 65,50 

Gain 1,06 0,90 0,66 2,19 2,18 7,09 
    
28,25 

Kontrol 

Tes Awal 3,90 1,00 1,67 1,52 1,19 9,29 37,14 

Tes Akhir 4,67 1,43 2,29 2,90 3,10 14,38 57,52 

Gain 0,77 0,43 0,62 1,38 1,91 5,09 20,38 

C 

Eksperimen 

Tes Awal 3,91 1,06 1,16 1,47 1,75 9,34 37,38 

Tes Akhir 4,75 1,97 2,00 3,47 3,81 16,00 64,00 

Gain 0,84 0,91 0,84 2,00 2,06 6,66 26,63 

Kontrol 

Tes Awal 4,10 1,05 1,29 1,43 1,43 9,29 37,14 

Tes Akhir 4,14 1,33 2,10 2,76 3,00 13,30 53,33 

Gain 0,04 0,28 0,81 1,33 1,57 4,01 16,19 
 

Berdasarkan tabel di atas gambaran kemampuan mereka pada setiap aspek seperti 

berikut.  

a. Kemampuan Deskripsi Visual  

Berpatokan pada skala lima, kemampuan awal siswa dalam mendeskripsikan hasil 

visual di kelas A rata-rata 3,53 (tergolong rata-rata berkemampuan cukup). Di kelas B, 

rata-rata  3,84 (cukup), dan di kelas C rata-rata  3,91 (cukup). Kemampuan akhirnya, di 

kelas A rata-rata 4,82 (baik), di kelas B rata-rata 4,9 (baik), dan di kelas C rata-rata 4,75 

(baik). 

Pada aspek deskripsi visual ini rata-rata kemampuan mereka mengalami 

peningkatan dari kategori cukup menjadi baik, walaupun rata-rata peningkatannya sangat 

variatif. 

b. Kemampuan Deskripsi Auditif 

Dalam mendeskripsikan hasil auditif kemampuan awal para siswa di kelas A rata-

rata masih tergolong gagal (1,00). Di kelas B juga rata-rata 1,0 (gagal). Di kelas C rata-
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rata awal kemampuan deskripsi auditifnya adalah juga gagal (1,06). Setelah mengikuti 

pembelajaran, rata-rata kemampuan deskripsi auditif setiap kelas mengalami peningkatan 

walaupun sangat tipis. Di kelas A rata-rata akhir deskripsi auditif 1,66 (masih tergolong 

kurang). Di kelas B, rata-rata akhir deskripsi auditif 1,9 (kurang ), dan di kelas C rata-rata 

akhir deskripsi auditif 1,97 (kurang). Walaupun mengalami peningkatan dalam aspek ini, 

akan tetapi kemampuan siswa dalam mendeskripsikan hasil auditif masih tergolong 

kurang, karena peningkatannya sangat tipis. 

c. Kemampuan Deskripsi Taktil 

Kemampuan awal para siswa dalam mengekspresikan deskripsi taktil pada kelas 

A rata-rata masih gagal (1,21). Begitu pun di kelas B dan di kelas C, masih termasuk 

gagal (rata-rata masing-masing di kelas B 1,34 dan di kelas C 1,16). 

Setelah mereka mengikuti pembelajaran menulis narasi melalui model 

pembelajaran teknik visual-auditif-taktil, kemampuan mereka dalam bidang ini 

mengalami peningkatan. Masingh-masing di kelas A rata-rata 3 (tergolong cukup), di 

kelas B rata-rata 2 (masih tergolong kurang), dan dfi kelas C rata-rata 2 juga (kurang). 

d. Kemampuan Kausalitas 

Kemampuan mereka di dalam menjalin hubungan peristiwa antara pendahuluan, 

konteks, waktu kejadian, kapan dan di mana, konflik kecil, siapa yang terlibat, latar 

belakang rinciannya, apa yang terjadi, kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, 

konflik utama, resolusi, konflik kecil lain, dan konklusi di dalam peristiwa yang ia tulis 

satu dengan yang lain tidak sama.  

Kemampuan awal di kelas A rata-rata 3,11 (cukup), di kelas B rata-rata 1,41 

(gagal) dan di kelas C rata-rata 1,47 (gagal). Kemampuan akhirnya, setelah mereka 

mengikuti model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil, rata-

rata akhir kemampuan mereka meningkat. Di kelas A rata-rata aspek ini 4,82 (tergolong 

baik), di kelas B rata-rata akhir 3,6 (tergolong baik), dan di kelas C rata-rata akhir 3,47 

(tergolong cukup).  

e. Kemampuan Kronologis 

Dalam aspek kronologis, kemampuan para siswa dalam membuat urutan waktu 

yang mengikat jalinan peristiwa dalam pendahuluan, konteks, waktu kejadian, kapan dan 

di mana, konflik kecil, siapa yang terlibat, latar belakang rinciannya, apa yang terjadi, 

kejadian yang mengarah ke musibah, klimaks, konflik utama, resolusi, konflik kecil lain, 

dan konklusi pun sangat variatif. 

Kemampuan awal meraka, di kelas A rata-rata 3,03 (cukup). Kemampuan awal di 

kelas B rata-rata 1,72 (gagal), dan di kelas C rata-rata kemampuan awal mereka pada 
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aspek kronologis ini 1,75 (gagal). Akan tetapi setelah mengikuti model pembelajaran 

menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil, kemampuan mereka rata-rata 

mengalami peningkatan. Sementara, kemampuan akhir para siswa dalam aspek 

kronologis di kelas A rata-rata menjadi 4,0 (tergolong baik), di kelas B rata-rata 3,9 

(cukup/hampir baik), dan di kelas C rata-rata menjadi 3,81 (cukup/hampir baik). 

Dari semua aspek yang dianalisis, kemampuan deskripsi auditif dan deskripsi 

taktil pada siswa merupakan salah satu aspek yang dirasa paling sulit. Hal ini karena pada 

kedua aspek ini unsur abstraknya sangat dalam, sehingga penggambaran apa yang 

didengar dan dirasa sering dikalahkan oleh sesuatu yang kongkret yang ia lihat. Oleh 

karena itu, rata-rata kemampuan mereka pada aspek deskripsi visual sudah cukup, dan 

sudah baik. 
 

3. Peningkatan Kemampuan Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penghitungan gain antara tes awal dan tes akhir pada setiap tipe 

sekolah dan setiap kelompok dapat diketahui seberapa tinggi peningkatan yang ada. 

Peningkatan hasil belajar pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan teknik 

visual-auditif-taktil pada siswa kelas tipe A meningkat dengan rata-rata peningkatan 

22,11. Dari kemampuan awal rata-rata 47,47 pada kemampuan rata-rata hampir sedang 

meningkat menjadi berkemampuan rata-rata 69,58 (tergolong rata-rata kemampuan 

cukup).  

Peningkatan hasil belajar pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan 

teknik visual-auditif-taktil pada siswa kelas tipe B meningkat dengan rata-rata 

peningkatan 28,25. Dari kemampuan awal nilai rata-rata 37,25 pada kemampuan rata-rata 

kurang meningkat menjadi berkemampuan nilai rata-rata 65,5 (tergolong rata-rata 

kemampuan sedang). 

Peningkatan hasil belajar pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan 

teknik visual-auditif-taktil pada siswa kelas tipe C meningkat dengan rata-rata 

peningkatan 26,63. Dari kemampuan awal rata-rata 37,38 pada kemampuan rata-rata 

kurang meningkat menjadi berkemampuan rata-rata 64,0 (tergolong rata-rata kemampuan 

sedang). 

Adapun peningkatan hasil belajar pada kelas kontrol di setiap tipe sekolah 

berdasarkan hasil penghitungan gain tes awal dengan tes akhir adalah sebagai berikut. 

Peningkatan hasil belajar pembelajaran menulis narasi pada kelas kontrol  siswa kelas 

tipe A meningkat dengan rata-rata peningkatan 10,67. Dari kemampuan awal rata-rata 

47,20 pada kemampuan rata-rata hampir sedang meningkat menjadi berkemampuan rata-

rata 57,87 (tergolong rata-rata kemampuan sedang). 
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Peningkatan hasil belajar pembelajaran menulis narasi pada kelas kontrol  siswa 

kelas tipe B meningkat dengan rata-rata peningkatan 20,38. Dari kemampuan awal rata-

rata 37,14 pada kemampuan rata-rata kurang meningkat menjadi berkemampuan rata-rata 

57,52 (tergolong rata-rata kemampuan sedang). 

Peningkatan hasil belajar pembelajaran menulis narasi pada siswa kelas kontrol  C 

meningkat dengan rata-rata peningkatan 16,19. Dari kemampuan awal rata-rata 37,14 

pada kemampuan rata-rata kurang meningkat menjadi berkemampuan rata-rata 53,33 

(tergolong rata-rata kemampuan sedang). 
 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Guna memaknai peningkatan kemampuan siswa yang ada pada setiap tipe 

sekolah yang dijadikan sampel penelitian ini, berdasarkan hasil pengujian terhadap 

gain masing-masing tipe sekolah diperoleh hasil sebagai berikut.  

Peningkatan kemampuan siswa menulis narasi pada tipe sekolah A 

berdasarkan hasil uji kesamaan dua rata-rata skor gain dengan mengambil taraf 

signifikansi (α) sebesar 0,05  diperoleh nilai t hitung  (t-test for Equality of Mean) 

sebesar  4,131 dengan df = 38 + 30 – 2 = 66  dengan kriteria uji 2 pihak t0,025 didapat 

ttabel sebesar 1,996. Berdasarkan kriteria uji dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

kemampuan yang signifikan antara kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan 

model pembelajaran teknik visual-auditif-taktil dengan kemampuan menulis narasi siswa SD 

yang tidak menggunakan model pembelajaran teknik visual-auditif-taktil dengan kata lain pada 

saat gain terdapat perbedaan kemampuan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, 

dengan  kemampuan eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol pada kelas 

tipe A. 

Selanjutnya, berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata skor gain eksperimen dan 

kontrol pada kelas tipe B, dapat dilihat bahwa dengan mengambil taraf signifikansi 

(α) sebesar 0,05 diperoleh nilai t hitung  (t-test for Equality of Mean) sebesar  2,343 

dengan df = 32 + 21 – 2 = 51 dengan kriteria uji 2 pihak t0,025 didapat ttabel sebesar 

2,008. Berdasarkan kriteria uji dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan yang 

signifikan antara kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan model 

pembelajaran teknik visual-auditif-taktil dengan kemampuan menulis narasi siswa SD yang 

tidak menggunakan model pembelajaran teknik visual-auditif-taktil. Dengan kata lain pada saat 

gain terdapat perbedaan kemampuan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dengan  

kemampuan untuk eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol pada kelas tipe 

B. 
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Descriptives

Nilai Postes

38 69.58 11.258 1.826 65.88 73.28 52 88

32 65.50 10.692 1.890 61.65 69.35 48 84

32 64.00 14.115 2.495 58.91 69.09 32 88

102 66.55 12.187 1.207 64.16 68.94 32 88

Kelas A

Kelas B

Kelas C

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for
Mean

Minimum Maximum

Test of Homogeneity of Variances

Nilai Postes

1.433 2 99 .243

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

Hasil uji kesamaan dua rata-rata skor gain eksperimen dan kontrol pada kelas 

tipe C dapat dilihat bahwa dengan mengambil taraf signifikansi (α) sebesar 0,05 

diperoleh nilai t hitung  (t-test for Equality of Mean) sebesar  2,818 dengan df = 32 + 

21 – 2 = 51 dengan kriteria uji 2 pihak t0,025 didapat ttabel sebesar 2,008. Berdasarkan 

kriteria uji dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara 

kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan model pembelajaran teknik visual-

auditif-taktil dengan kemampuan menulis narasi siswa SD yang tidak menggunakan model 

pembelajaran teknik visual-auditif-taktil. Dengan kata lain pada saat gain terdapat perbedaan 

kemampuan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dengan  kemampuan untuk 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol pada kelas tipe C. 

Adapun perbedaan kemampuan menulis narasi siswa SD pada ketiga kelas eksperimen 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 2 
Skor Tes Akhir Eksperimen Kelas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data yang menunjukkan deskripsi dari variabel-

variabel yang dianalisis dengan jumlah kasus 102 terdiri dari Shiftt Satu = 38 kasus; Shiftt Dua 

= 32 kasus; dan Shiftt Tiga = 32 kasus.               

Shiftt Satu : rata-rata = 69,58; simpangan baku = 11,258; nilai terkecil  (minimum) = 

52 dan nilai terbesar (maksimal) = 88 

Shiftt Dua : rata-rata = 65,50; simpangan baku = 10,692; nilai terkecil (minimum) = 

48 dan nilai terbesar (maksimal) = 84. 

Shiftt Tiga : rata-rata = 64,00; simpangan baku = 14,115; nilai terkecil (minimum) = 

32 dan nilai terbesar (maksimal) = 88. 

Total ketiga kelas yaitu kelas tipe A, kelas tipe B, dan kelas tipe C memiliki rata-

rata sebesar 66,55 dengan simpangan bakunya 12,187. 

Tabel 3  
Homogenitas Skor Tes Akhir Eksperimen Kelas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C 
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ANOVA

Nilai Postes

591.992 2 295.996 2.034 .136

14409.263 99 145.548

15001.255 101

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

 

Berdasarkan hasil analisis SPSS sig sebesar 0,243. Ternyata α = 0,05 lebih kecil dari 

nilai sig [0,05 < 0,243]. Artinya kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan 

model pembelajaran teknik visual-auditif-taktil ketiga kelas homogen. Jadi, ketiga varians 

(Kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan model pembelajaran teknik visual-

auditif-taktil  ketiga tipe kelas (kelas tipe A; kelas tipe B; dan kelas tipe C) tersebut 

homogen/sejenis). Dapat juga dikatakan bahwa data ketiga variabel tersebut adalah homogen 

sehingga model pembelajaran teknik visual-auditif-taktil pada ketiga kelas tersebut efektif. 

Keterangan: bahwa data ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis 

parametriks (one way analysis). Jika data ini tidak homogen, maka dianalisis dengan 

menggunakan analisis nonparametiks. Jadi asumsi kesamaan varians untuk uji ANOVA 

sudah terpenuhi. 

Tabel 4 
ANOVA Skor Tes Akhir Eksperimen Kelas Tipe A, Tipe B, dan Tipe C 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan model pembelajaran teknik visual-

auditif-taktil pada ketiga tipe kelas. Ternyata probabilitas (0,136) lebih besar dari 0,05 atau 

0,136 > 0,05, sehingga model anova tidak dapat dipakai untuk menguji signifikansi 

antarvarians. Jadi, rata-rata kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan model 

pembelajaran teknik visual-auditif-taktil pada ketiga tipe kelas tersebut adalah sama 

(homogen).  

 Berikut visualisasi rata-rata tes awal dan tes akhir pada setiap tipe kelas 

Eksperimen dan kontrol. 

Grafik Rata-rata Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Eksperimen 
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Grafik 1 Grafik Nilai Rata-rata Tes Awal dan Tes Akhir 
Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

Grafik Rata-rata Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Kontrol 
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Grafik 2 Grafik Nilai Rata-rata Tes Awal dan Tes Akhir Kelas Kontrol 

 

 Pretes Postes 

Kelas tipe A 47.47 69.58 

Kelas tipe B 37.25 65.5 

Kelas tipe C 37.38 64 

 Pretes Postes 

Kelas tipe A 47.2 57.87 

Kelas tipe B 37.14 57.52 
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Grafik Perbandingan Rata-rata Gain 
antara  Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Grafik 3 Grafik Perbandingan Rata-rata Gain Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 
 

 

 

 

KESIMPULAN HASIL PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah: a) mendeskripsikan pelaksanaan model 

pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil; b) menggambarkan hasil 

model pembelajaran menulis narasi dengan teknik visual-auditif-taktil; dan c) 

menggambarkan hasil peningkatan kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran 

menulis narasi dengan menggunakan teknik visual-auditif-taktil dan hasil kemampuan 

siswa yang mengikuti pembelajaran menulis narasi dengan teknik mengarang bebas. 

Kelas tipe C 37.14 53.33 

 Eksperimen Kontrol 

Kelas tipe A 22.11 10.67 

Kelas tipe B 28.25 20.38 

Kelas tipe C 26.63 16.19 
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Hasilnya membuktikan bahwa model pembelajaran menulis narasi dengan teknik 

visual-auditif-taktil, baik di dalam proses pelaksanaan pembelajaran maupun di dalam 

hasil pembelajaran efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis narasi siswa. Di 

dalam proses pembelajaran terbukti siswa dapat meningkatkan motivasinya untuk mau 

menulis. Dari hasil pembelajaran terbukti  juga siswa mampu menulis dengan 

memanfaatkan kemampuan mendeskripsikan hasil visual, auditif, dan taktil. Kemampuan 

mereka terlihat dari kuantitas penuangan ide/gagasan, pikiran, ataupun perasaan di dalam 

tulisannya. Semakin banyak mendeskripsikan hasil visual, auditif, taktil semakin banyak 

pula ide/gagasan yang diungkapkan oleh para siswa.  

 Peningkatan hasil pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan teknik 

visual-auditif-taktil pada siswa kelas tipe A meningkat dengan rata-rata peningkatan 

22,11. Sementara peningkatan hasil pembelajaran menulis narasi dengan menggunakan 

teknik visual-auditif-taktil pada siswa kelas tipe B meningkat dengan rata-rata 

peningkatan 28,25. Selanjutnya, peningkatan hasil belajar pembelajaran menulis narasi 

dengan menggunakan teknik visual-auditif-taktil pada siswa kelas tipe C meningkat 

dengan rata-rata peningkatan 26,63. 

Dari hasil pengujian hipotesis setelah dibandingkan dengan kelas kontrol 

berdasarkan hasil pengujian data dapat dilihat bahwa dengan mengambil taraf 

signifikansi (α) sebesar 0,05 diperoleh nilai t hitung sebesar  4,131 dengan df = 38 + 30 – 

2 = 66 dengan kriteria uji 2 pihak t0,025 didapat ttabel sebesar 1,996. Berdasarkan kriteria 

uji, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara 

kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan model pembelajaran teknik visual-

auditif-taktil dengan kemampuan menulis narasi siswa SD yang tidak menggunakan model 

pembelajaran teknik visual-auditif-taktil dengan kata lain pada saat gain terdapat perbedaan 

kemampuan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dengan  kemampuan eksperimen 

lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol pada kelas tipe A. 

Selanjutnya, hasil uji kesamaan dua rata-rata skor gain eksperimen dan kontrol 

pada kelas tipe B. Berdasarkan hasil uji t, terlihat bahwa dengan mengambil taraf 

signifikansi (α) sebesar 0,05 diperoleh nilai t hitung  sebesar  2,343 dengan df = 32 + 21 – 

2 = 51 dengan kriteria uji 2 pihak t0,025 didapat ttabel sebesar 2,008. Berdasarkan kriteria 

uji, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara 

kemampuan menulis narasi siswa SD yang menggunakan model pembelajaran teknik visual-

auditif-taktil dengan kemampuan menulis narasi siswa SD yang tidak menggunakan model 

pembelajaran teknik visual-auditif-taktil. Dengan kata lain pada saat gain terdapat perbedaan 
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kemampuan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dengan  kemampuan untuk 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol pada kelas tipe B. 

Hasil uji kesamaan dua rata-rata skor gain eksperimen dan kontrol pada kelas tipe 

C menunjukkan bahwa sampel untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol C merupakan 

sampel dari populasi yang berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen 

sehingga syarat untuk menguji kesamaan dua rata-rata telah dipenuhi. Berdasarkan 

penghitungan dapat dilihat bahwa dengan mengambil taraf signifikansi (α) sebesar 

0,05 diperoleh nilai t hitung  sebesar  2,818 dengan df = 32 + 21 – 2 = 51 dengan 

kriteria uji 2 pihak t0,025 didapat ttabel sebesar 2,008. Berdasarkan kriteria uji maka 

dapat disimpulkan terdapat perbedaan kemampuan yang signifikan antara kemampuan 

menulis narasi siswa SD yang menggunakan model pembelajaran teknik visual-auditif-taktil 

dengan kemampuan menulis narasi siswa SD yang tidak menggunakan model pembelajaran 

teknik visual-auditif-taktil. Dengan kata lain pada saat gain terdapat perbedaan kemampuan 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol, dengan  kemampuan untuk eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol pada kelas C. 
 

SARAN 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan ini, ada beberapa saran yang 

dapat dikemukakan untuk kepentingan selanjutnya, terutama untuk peningkatan hasil 

pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Saran yang disampaikan antara lain: 

a. Penelitian ini baru dalam model pembelajaran menulis narasi. Berdasarkan 

peningkatan hasil yang ada, disarankan untuk dilakukan penelitian juga dalam jenis 

tulisan-tulisan lainnya, seperti deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, bahkan 

dalam pembelajaran sastra juga. 

b. Sebelum pelaksanaan atau penggunaan Teknik Visual-Auditif-Taktil, sebaiknya siswa 

mempunyai pengalaman tentang suatu peristiwa atau suatu kejadian. Pengalaman 

yang dimiliki siswa diangkat ke dalam topik pembicaraan di kelas; 

c.  Sebelum pelaksanaan pengajaran, kepada siswa dapat diperlihatkan atau 

diperdengarkan suatu peristiwa yang dapat mengarahkan siswa pada topik 

pembicaraan; 

d. Siswa memetakan sejumlah kata yang berkenaan dengan hasil penglihatan, 

pendengaran, dan perasaan; 

e. Jika siswa merasa kesulitan memetakan kata-kata yang berkenaan dengan 

pembayangan visual-auditif-taktil, guru membimbingnya melalui sejumlah 

pertanyaan berdasarkan suatu peristiwa yang diperlihatkan atau diperdengarkan; 
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f. Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan secara berkelompok ataupun secara 

perseorangan. Diskusi kelompok dapat dilakukan untuk memetakan sejumlah kata 

yang berkenaan dengan hasil pembayangan penglihatan, pendengaran, ataupun 

perasaan; 

g. Pengembangan kata-kata ke dalam bahasa puisi dilakukan secara individual, 

berdasarkan kosa kata (perbendaharaan kata) dan pilihan kata masing-masing;  

h. Kreativitas siswa dalam pembelajaran sastra, ksususnya menulis kreatif puisi dapat 

juga dilakukan penelitian selanjutnya melalui model pembelajaran sastra dengan 

teknik pemetaan diksi denotasi dan konotasi;    

i. Konteks yang diciptakan guru sebagai sumber inspirasi siswa dapat dikondisikan 

oleh guru baik buatan (melalui media elektronik) ataupun dapat langsung di alam 

terbuka; 

j. Membiarkan siswa berimajinasi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan 

dirasakan. Jika siswa mengalami kesulitan untuk menghadirkan sejumlah kata, 

ajukan sejumlah “Pertanyaan Imajinatif” kepada mereka. 
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ABSTRAK  

Permasalahan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, khususnya di kelas V 
Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha Kota Tasikmalaya adalah bobot pembelajaran bahasa 
kurang berimbang dengan pembelajaran sastra, serta pembelajaran sastra kurang 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Hal ini, perlu segera diatasi 
untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang berlaku. Salah satu upaya perbaikan dan 
penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran adalah dilakukan penelitian tindakan di kelas 
bersangkutan melalui pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected untuk 
meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Hasil penelitian diperoleh data dalam bentuk 
perencanaan dan proses pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model 
connected yang dipandang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa, 
serta perkembangan kemampuan berbahasa siswa pada aspek mengidentifikasi unsur 
cerita hasil mendengarkan, kemampuan menyimpulkan isi cerita hasil membaca, 
kemampuan menulis dialog dua atau tiga tokoh cerita, serta kemampuan berbicara 
memerankan tokoh cerita. Walaupun demikian, kemampuan berbahasa siswa belum 
maksimal, terutama kemampuan menyimpulkan isi cerita hasil membaca, kemampuan 
cara menulis dialog tokoh cerita, dan kemampuan berbicara memerankan tokoh cerita. 
Hal ini ada faktor utama pendukung dan penghambat menyangkut aspek guru, siswa, dan 
fasilitas pembelajaran. 

Kata kunci: apresiasi sastra cerita, pembelajaran terpadu model connected. 

PENDAHULUAN 

Penjaminan mutu pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar adalah 

memberikan kemampuan-kemampuan dasar yang kuat bagi peserta didik untuk mampu 

menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulisan dan mampu 

menggapresiasi sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Realisasinya, pembelajaran harus 

sesuai dengan hakikat belajar bahasa dan belajar sastra serta berorientasi kepada tujuan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia itu sendiri. 
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Kurikulum Sekolah Dasar 2006 (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006:81-

82) telah menetapkan tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah siswa diharapkan 

memiliki kemampuan: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis ………………………………………. 

5.   Menikmati  dan  memanfaatkan  karya  sastra  untuk  memperluas  wawasan,  

      memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan  

      berbahasa ………………………………………………………………………. 

Mewujudkan tujuan siswa mampu berkomunikasi secara efektif efisien baik lisan 

maupun tulisan, serta dapat menikmati dan memanfaatkan (mengapresiasi) sastra antara 

lain untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, harus memperhatikan pula rambu-

rambu pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar (Depdikbud, 

1994/1995:10) bahwa perbandingan bobot pembelajaran bahasa dan sastra sebaiknya 

seimbang dan dapat disajikan secara terpadu, misalnya bahan sastra sekaligus dapat 

dipakai sebagai bahan pembelajaran bahasa. 

Model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia terpadu yang dapat dikembangkan 

di Sekolah Dasar adalah pembelajaran terpadu model connected. Model ini, memberikan 

gambaran prosedur pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek menyimak, 

aspek berbicara, aspek membaca dan aspek menulis dipayungkan kepada pembelajaran 

apresiasi sastra. Udin Syaefudin Sa’ud dan Novi Resmini (2006:32) menegaskan bahwa: 

Model connected (keterhubungan) dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir 

pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir 

pembelajaran kosakata, struktur, membaca dan mengarang misalnya, dapat 

dipayungkan pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fenomena di lapangan, khususnya pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha Kota Tasikmalaya, menunjukkan 

kurang memiliki bobot yang berimbang dan pembelajaran sastra kurang digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa siswa. Faktor utama kendalanya, guru kurang 

memiliki wawasan dalam mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu. Hal 

ini, merupakan permasalahan pembelajaran yang harus segera diatasi dan solusinya 
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antara lain melalui penelitian tindakan kelas mengenai pembelajaran apresiasi sastra 

cerita terpadu model connected untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa di 

kelas bersangkutan. 

       Rumusan masalah; menjaring data yang dibutuhkan dalam penelitian didasari oleh 

rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk perencanaan yang dipandang 

efektif dalam pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected 

untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 

Dadaha Kota Tasikmalaya?; (2) Bagaimanakah proses pelaksanaan yang dipandang 

efektif dalam pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha 

Kota Tasikmalaya?; (3) Bagaimanakah peningkatan kemampuan berbahasa siswa melalui 

pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected di kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 1 Dadaha Kota Tasikmalaya?; dan (4) Apakah faktor utama pendukung dan 

penghambat pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected 

dalam rangka meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 

1 Dadaha Kota Tasikmalaya? 

Tujuan Penelitian dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnaan 

pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar, khususnya dalam rangka peningkatan 

kemampuan berbahasa siswa melalui pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model 

connected di kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha Kota Tasikmalaya.  

Manfaat utama penelitian adalah memecahkan permasalahan pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia di kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha Kota Tasikmalaya, 

khususnya guru dan siswa memperoleh pengalaman nyata dalam upaya meningkatkan 

kemampuan berbahasa melalui pelaksanaan pembelajaran apresiasi sastra cetrita terpadu 

model connected. 

KAJIAN PUSTAKA 

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sebagai bagian integral dari pendidikan 

pada umumnya harus dimulai sejak di Sekolah Dasar. Anak-anak usia Sekolah Dasar 

sangat memerlukan pendidikan yang benar-benar bermanfaat sebagai dasar untuk 

mengembangkan dirinya baik sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. 
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Anak-anak Sekolah Dasar harus memiliki kemampuan dasar berbahasa untuk mampu 

berkomunikasi secara efektif efisien baik lisan atau tulisan, serta mampu mengapresiasi 

sastra antara lain untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan berbahasa. 

Kurikulum Sekolah 2006 (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006:81) 

menetapkan bahwa “Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia.” Adapun tujuan pembelajaran bahasa dan sastra di 

Sekolah Dasar adalah peserta didik memiliki kemampuan: 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien seswuai dengan  etika yang berlaku, 
baik secara lisan maupun tulis ………………………………………………... 

1. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 
memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
berbahasa 

        (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006:82) 
Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar (Badan Standar 

Nasional Pendidikan, 2006:82) mencakup komponen kemampuan berbahasa dan 

kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek (1) mendengarkan, (2) berbicara, (3) 

membaca, (4) menulis. Rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia di Sekolah Dasar (Depdikbud, 1994/1995:10) telah mengarahkan pula bahwa 

perbandingan bobot pembelajaran bahasa dan sastra sebaiknya seimbang dan dapat 

disajikan secara terpadu, misalnya bahan sastra sekaligus dapat dipakai sebagai bahan 

pembelajaran bahasa.  

Implementasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia secara terpadu di Sekolah 

Dasar lebih relevan dikembangkan dengan menggunakan pembelajaran terpadu model 

connected. Model ini, dapat memberikan gambaran prosedur pembelajaran bahasa dan 

sastra secara terpadu, yaitu pembelajaran kemampuan berbahasa yang meliputi aspek 

mendengarkan, aspek berbicara, aspek membaca dan aspek menulis dipayungkan kepada 

pembelajaran apresiasi sastra. Udin Syaefudin Sa’ud dan Novi Resmini (2006:32) 

menegaskan menyangkut pembelajaran bahasa dan sastra terpadu model connected 

adalah sebagai berikut: 

Model connected (keterhubungan) dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir 

pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Butir-butir 
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pembelajaran kosakata, struktur, membaca dan mengarang misalnya, dapat dipayungkan 

pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Dasar yang dapat dipadukan dengan 

pembelajaran kemampuan berbahasa tercantum dalam kurikulum Sekolah Dasar 2006 

(Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006:34-35) yaitu: (1) aspek mendengarkan: 

mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengarnya; (2) aspek berbicara: memerankan 

tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat; (3) aspek membaca: 

menyimpulkan isi cerita dalam beberapa kalimat; (4) aspek menulis: menulis dialog 

sederhana dua atau tiga tokoh dengan memperhatikan isi serta perannya. Adapun 

langkah-langkah pembelajaran yang dapat ditempuh (1) siswa mendengarkan cerita dan 

mengidentifikasi unsur-unsur ceritanya, (2) siswa membaca cerita dan menyimpulkan isi  

ceritanya, (3) siswa menulis dialog dua atau tiga tokoh cerita sesuai dengan isi ceritanya, 

kemudian (4) siswa berlatih berbicara dengan memerankan tokoh ceritanya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas dengan subjek penelitian 

adalah seorang guru dan siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 1 Dadaha Kota 

Tasikmalaya tahun ajaran 2009-2010. Prosedur penelitian ditempuh (1) langkah orientasi 

dan identifikasi masalah, (2) langkah perencanaan tindakan penelitian, dan (3) langkah 

pelaksanaan tindakan penelitian. Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam dua siklus 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan teknik pengolahan data 

analisis deskriptif kualitatif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pembahasan hasil penelitian tentang pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu 

model Connected untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah 

Dasar Negeri Dadaha 1 Kota Tasikmalaya merupakan review dan refleksi keseluruhan 

tindakan penelitian seperti tertetara pada diagram dibawah ini. 
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Berdasarkan data  atau prosentase responden (siswa) sebelumnya dalam 

memahami setiap aspek penilaian mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sehingga 

walupun belum maksimal rata-rata prosentase responden (siswa) yang memiliki 

kemampuan memahami unsur cerita setelah mendengarkan cerita yang meliputi aspek 

pemahaman tempat dan peristiwa, perilaku tokoh, serta tema dan pesan cerita tampak 

naik yaitu dari 89,22% menjadi 93,84%. Dengan demikian, pembelajaran apresiasi sastra 

cerita terpadu model connected dapat meningkatkan kemampuan aspek mendengarkan 

siswa. Adapun pemahaman siswa yang telah dipandang baik (maksimal) adalah 

menyangkut aspek pemahaman tempat dan peristiwa serta tokoh dan perilaku tokoh 

ceritanya (100%) sedangkan kekurangan yang masih tampak adalah pada aspek 

pemahaman pesan cerita (92,30%) dan tema cerita (76,92%). Pemahaman unsur cerita 

tersebut didasarkan kepada hasil tes tertulis pada akhir pembelajaran.  

  

Berdasarkan data prosentase respondem (siswa) yang memiliki kemampuan pada 

setiap aspek penilaian mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sehingga walaupun 
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belum maksimal bahkan masih tetap di bawah nilai KKM pembelajaran Bahasa Indonesia 

yaitu nilai 74 atau rata-rata 74%, rata-rata prosentase responden (siswa) yang memiliki 

kemampuan menulis kesimpulan ini cerita sebagai hasil membaca meliputi aspek tempat 

dan peristiwa, tokoh dan perilaku tokoh, serta tema dan pesan cerita berubah yaitu dari 

66,15% menjadi 70,76%. Dengan demikian, pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu 

model connected dapat meningkatkan kemampuan aspek membaca siswa. Adapum 

kemampuan siswa yang telah dipandang baik (maksimal) adalah membuat tulisan 

kesimpulan menyangkut aspek peristiwa dalam cerita, tokoh dan perilaku tokoh cerita 

(100%) sedangkan kekurangan yang masih tampak adalah membuat tulisan kesimpulan 

menyangkut pesan cerita (88,46%), aspek tempat peristiwa dan tema cerita (84,61%). 

Bentuk kesimpulan yang ditulis oleh siswa umumnya berupa penceritaan uoang 

menyangkut alur peristiwa tokoh yang menonjol dalam cerita dengan menggunakan 

bahasa siswa sendiri. Kemudian dalam penggunaan kosakata, ejaan, serta struktur kalimat 

dalam tulisan kesimpulan juga masih tampak kurang. 

 

Berdasarkan data prosentase responden (siswa) yang memiliki kemampuan pada 

setiap aspek penilaian mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sehingga rata-rata 

aspek penilaian mengalami perubahan kearah yang lebih baik, sehingga rata-rata 

prosentase responden (siswa) yang memiliki kemampuan berbicara memerankan tokoh 

cerita dengan nilai baik atau hamper maksimal juga berubah yaitu dari 58,65% menjadi 

72,12%. Dengan demikian, pembelajar apresiasi sastra cerita terpadu model  Connected 

dapat meningkatkan kemampuan aspek berbicara siswa walupun masih tetap di bawah 

nilai KKM pembelajaran Bahasa Indoensia yaitu nilai 74 atau rata-rata 74%. Adapun 

kempuan siswa yang telah dipandang cukup baik hanya pada aspek pelafalan (80,77%) 
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tetapi pada aspek intonasi dan kepasihan masih kurang (73,08%) bahkan pada aspek 

berekspresi masih sangat kurang (61,54%). 

 

 

Berdasarkan data prosentase responden (siswa) yang memiliki kemampuan pda 

setiap aspek penilaian mengalami perubahan kea rah yang lebih baik, sehingga rata-rata 

prosentase responden (siswa) yang memiliki nilai baik atau hampir maksimal dlam 

menulis dialog tokoh cerita juga berubah yaitu dari 64,10% menjadi 73,08%. Dengan 

demikian, pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model connected dapat 

meningkatkan kemampuan aspek menulis siswa walupun masih tetap di bawah nilai 

KKM pembelajaran Bahasa Indonesia yaitu nilai 74 atau rata-rata 74%. Adapun 

kemampuan siswa yang telah dipandang cukup baik dalam menulis dialog tokoh cerita 

adalah dalam ketapan isi cerita (80,76%) sedangkan pada aspek ketepatan teknik 

penulisan masih kurang (73,08%) demikian pula pada aspek penggunaan bahasa nmasih 

kurang (65,38%). Penggunaan teknik penulisan dialog cenderung benar hanya dalam 

penggunaan ejaan dan struktur bahasa kurang serta isi cerita menyangkut inti cerita dan 

sangat beragam. 

Hasil penelitian diperoleh data bentuk perencanaan dan proses pelaksanaan 

pembelajaran yang dipandang efektif dalam pembelajaran apresiasi sastra terpadu model 

connected untuk meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 1 Dadaha Kota Tasikmalaya, serta perkembangan kemampuan berbahasa siswa 

meliputi aspek mengidentifikasi unsur-unsur cerita hasil mendengarkan, menyimpulkan 

dengan bahasa sederhana isi cerita hasil membaca, berbicara memerankan tokoh cerita, 

dan menulis dialog dua atau tiga tokoh sesuai isi cerita. Walaupun demikian, kemampuan 

berbahasa siswa masih belum maksimal terutama dalam aspek cara menyimpulkan isi 
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cerita menggunakan kalimat sederhana siswa, cara menulis dialog tokoh sesuai isi cerita, 

dan dalam berbicara memerankan tokoh cerita yang harus memperhatikan pelafalan, 

intonasi dan ekspresi. Hal ini, ada faktor utama yang menghambat yaitu guru kurang 

maksimal memahami prosedur pembelajaran apresiasi sastra cerita terpadu model 

connected, guru kurang maksimal mengarahkan siswa belajar sesuai dengan kompetensi 

dasar yang harus dikembangkannya, serta guru kurang memiliki kemampuan untuk 

berekspresi sastra.  
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ABSTRAK 

Sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam proposal, penelitian ini bertujuan 
bertujuan menemukan sistem pemetaan program Rencana Strategis Pembangunan 
Bidang Pendidikan berbasis data dalam bentuk Software District Planning Support 
System (DPISS). Melalui Tahapan strategis dalam penelitian ini dengan metode 
yang digunakan maka diperoleh beberapa temuan dan produk penelitian yang 
mencakup: (a) Model kebijakan dalam pemikiran tentang tahapan perumusan 
renstra SKPD Kabupaten Kota Berbasis Data ; (b) Model disain software database 
pendidikan yang dikembangkan melalui sistem perancangan model  pemetaan 
sejumlah program Renstra Dinas Pendidikan untuk multi tahun yang dapat 
menyempurnakan kebutuhan stakeholder SKPD dinas pendidikan, khususnya tim 
renstra dan bagian perencanaan serta data dan informasi; (c) Diperolehnya hasil 
disain, pengembangan dan ujicoba Software Sistem Pendataan Program Renstra  
SP2Renstra Berbasis DPISS (District Planning Information Support System) yang 
mampu memenuhi kebutuhan software pemetaan data untuk pengembangan progam 
kegiatan rencana strategis dinas pendidikan Kabupaten Kota. 

Kata Kunci: SP2Renstra Berbasis  (DPISS)  

 

PENDAHULUAN 

  Kebutuhan sistem pendukung proses pemetaan digital data dan informasi yang akan 

menjadi dasar pemetaan program-program pengembangan pendidikan di lingkungan 

dinas pendidikan kabupaten ini sangat dinantikan. Terutama seklai upaya inovasi di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang ini banyak dilakukan oleh para 

praktisi, antara ilmuwan dan peneliti akademis. Sebagai salah satu upaya inovasi ini telah 

dilakukan melalui penelitian yang telah menghasilkan sistem pemetaan Renstra 

pengembangan program dengan sistem perangkat lunak pendidikan berdasarkan 

Informasi Perencanaan Kabupaten Support System (DPISS). Melalui perangkat lunak 

yang dirancang berdasarkan hasil survey, penelitian opini pihak dinas pendidikan semua 

perlu untuk memetakan sejumlah program dalam Renstra pelayanan kabupaten / kota bisa 

dilakukan secara akurat. Disign Studi dan pembangunan berdasarkan semangat otonomi 

daerah, yang sampai sekarang otoritasnya dalam menjalankan pengelolaan data dan 

informasi masih merasa optimal bagi semua. Penelitian ilmiah yang dilakukan tim 
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gabungan dari ini, fokus secara terpadu pada beberapa fokus penelitian meliputi: (1) 

Upaya untuk menganalisis kebutuhan sistem pemetaan program dinas pendidikan; (2) 

Mengembangkan sistem desain sistem database yang dapat mendukung proses pemetaan 

sejumlah Departemen Pendidikan Rencana Strategis program yang multi-tahun; dan (3) 

Desain, mengembangkan dan mendistribusikan perangkat lunak dan mencoba Sistem 

Pengumpulan Data Berencana DPISS atau SP2 berbasis Rencana Strategis untuk 

memetakan program-program Departemen Pendidikan.  

Dari fokus penelitian ini adalah pengembangan model-model produksi dan 

software pemetaan dilakukan, bahkan dua produk ini sangat praktis dan cukup untuk 

berkontribusi pada kesiapan dan kinerja dari perencanaan tingkat producsitivity dan data-

informasi di lingkungan dinas pendidikan kabupaten kota subjek penelitian daerah di 

Jawa Barat. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Konsep Otonomi Daerah 

Desentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana urusan pemerintah pusat 

diserahkan kepada mengoperasikan unit-unit organisasi pemerintah daerah dalam apa 

yang disebut sebagai daerah otonom. (Salam 2004:89). Dalam UU No 32 Tahun 2004 

Pasal 1 menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dalam sistem Negara Republik Indonesia. Berlakunya UU No 32 Tahun 

2004 mensyaratkan pelaksanaan otonomi daerah dan perspektif dalam pendidikan 

demokratis. Ini diikuti oleh perubahan dalam pengelolaan pendidikan dari sentralisasi ke 

desentralisasi alam.  

 McGinn dan Welsh (1999: 8-9) dalam "Desentralisasi Pendidikan: Mengapa, 

Kapan, Apa, dan Bagaimana?" Menulis bahwa desentralisasi merupakan fenomena yang 

sangat penting yang mempengaruhi perencanaan sektor pendidikan dalam lima belas 

tahun. Tanggapan dikeluarkan bisa sangat beragam, termasuk sejauh itu dapat 

meningkatkan efisiensi dalam manajemen dan tata kelola pendidikan. McGinn 

dinyatakan T Welsh (1999: 8-9),bahwa: 

Decentralization  is one of the most important phenomena to have affected 
educational planning in the last 15 years. Respons for decentralization are 
numerous. In some cases it is a questioning of increasing efficiency in 
management and governance. It also helps in clarifying lines of accountability, 
increasing transparancy, and allows for mobilization of resources at the local 
level, through community participation that would be available. (p 8-9). 

 

Aspek akuntabilitas Transfarancy demikian dalam praktek otonomi daerah ini 

masih memerlukan perangkat yang berbeda akan suplemen pelaksanaan program kerja 

perangkat daerah yang bersangkutan. 
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Rencana Strategis Pendidikan Kab /Kota  

Penelitian tentang kebijakan penting dalam persiapan pelaksanaan otonomi daerah 

termasuk otonomi pendidikan adalah program studi yang dirumuskan dalam dokumen 

Rencana Strategis Departemen Pendidikan 2005-2009. Sebagai salah satu tes dan analisis 

tujuan program yang diluncurkan sehingga penelitian ini mencoba untuk mengkritik salah 

satu program yang ada di sasaran. Upaya ini untuk menggambarkan masukan bagi 

Departemen Pendidikan Nasional untuk tingkat sasaran pelaksanaan program. Analisis 

program finded titik H. Yaitu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program ini 

bertujuan untuk: meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga di tingkat nasional dan 

mekanisme regional untuk mengembangkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan 

koordinasi antara tingkat pemerintahan, pengembangan kebijakan, dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan;. (2) Pengembangan dan 

pelaksanaan sistem pengendalian pembangunan pendidikan termasuk pelaksanaan 

desentralisasi dan otonomi pendidikan; (3) perbaikan manajemen pendidikan dengan 

meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada pengelola 

pendidikan dan satuan pendidikan dalam melaksanakan pendidikan yang efektif dan 

efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel dan partisipatif, yang mengacu pada 

Standar Nasional Pendidikan.  

Jika dianalisis dari Diknas poin deskripsi tujuan program strategis di atas, maka 

salah satu dari mereka bahwa Departemen Pendidikan SKPD Kabupaten / kota satu harus 

mampu menunjukkan kapasitas mereka. Mulai dari perencanaan, pemetaan program, 

pelaksanaan program, evaluasi dan evaluasi program desentralisasi pendidikan. Ini berarti 

bahwa ada kebutuhan suplemen dalam bentuk sistem pemetaan sebagai program khusus 

yang akan dibangun melalui penelitian ini diperlukan. Jika sebuah kab / kota berhasil 

menciptakan sebuah sistem yang memfasilitasi tahap-tahap perencanaan pengembangan 

otonomi di bidang pendidikan maka ini akan mendukung Program Strategis Nasional 

Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sangat relevan dengan apa yang dinyatakan 

pada beberapa langkah-langkah kegiatan ini akan dilaksanakan melalui Rencana Strategis 

ini adalah: (1) penataaan dan penataan ulang manajemen pendidikan di era desentralisasi; 
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(2) persiapan sistem dan mekanisme untuk perencanaan dan pengelolaan pendidikan di 

era desentralisasi ... (Sumber: Rencana Strategis Tahun 2005-2009, hal. 86). 

Tujuan dari penelitian strategis nasional ini adalah hasil pemetaan model dan 

perangkat lunak pemetaan data pendukung dan informasi yang diperlukan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: (a) akuisisi 

analisis kebijakan negara otonomi daerah kabupaten/kota piloting khususnya di bidang 

pendidikan; (b) Database akuisisi Model for Software Design DPISS program pemetaan 

yang siap untuk input, proses, output dan analisa informasi yang dihasilkan oleh 

Departemen Pendidikan data dan informasi; (c) Apakah proses pemetaan dan penyusunan 

program pengembangan sektor pendidikan selama beberapa tahun (4 tahun) atas dasar 

suatu sistem database menjadi DPISS keluaran Program Tes Umum hasil pemetaan 

dengan stakeholder dan para pakar tentang otonomi daerah kabupaten/kota piloting; dan 

(d) Pelaksanaan replikasi berbasis sistem pemetaan untuk keperluan pemetaan DPISS 

program pembangunan pendidikan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia sebagai salah 

satu bentuk praktek pendidikan dalam kerangka otonomi Otonomi Daerah.  

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Garut, Karawang, Bogor dan Sukabumi. 

Risearch lama ini sekitar 8 bulan dengan asumsi bahwa adalah mungkin lama studi yang 

dilakukan oleh Penelitian dan Pengembangan pendekatan untuk menghasilkan model dan 

pemetaan desain dan produksi perangkat lunak Sistem Pemetaan Berencana 

(SP2RENSTRA) tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten. Beberapa data dan informasi yang 

diperoleh selama studi ini dari tim peneliti selama wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi dokumen Renstra kurikulum dinas pendidikan yang bersangkutan. Data dan 

informasi dianalisis dan diproses sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan 

mulai dari analisis menggunakan tahap pengurangan data, validasi dan penjelasan, untuk 

menjadi langkah dasar dalam merumuskan model pemetaan dan masukan ke dalam 

desain, produksi, dan pengujian perangkat lunak dan meningkatkan SP2RENSTRA . 

Visual tahap penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dari studi ini diperoleh tiga temuan utama dalam kaitannya dengan model 

pemetaan program Renstra, desain sistem database, dan produk SP2Renstra pendidikan 

Departemen Pendidikan kabupaten. Berikut ini adalah deskripsi dari tiga temuan. 

1. Model Program Pemetaan Dinas Pendidikan Rencana Strategis.  

Dari model, tim peneliti untuk mengembangkan lagi berdasarkan hasil diskusi dan 

wawancara dengan tim dinas pendidikan, menunjukkan bahwa tahap perumusan Renstra 

ini program meliputi:  
 

a. Analisis Kondisi Real Layanan Pendidikan  

1) Analisis Profil Layanan Pendidikan. 

2) Analisis kemajuan Previous Perencanaan Periode. 

3) Masalah utama Definisi.  

b. Mempersiapkan Visi dan Misi.  

1) Mempersiapkan Visi  

2)  Menyiapkan Misi.  

3)  Menyiapkan Tata Nilai.  

c. Merumuskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.  

1) Merumuskan Tujuan dan Sasaran  

2) Merumuskan Strategi.  

3)  Merumuskan Kebijakan  

d. Merumuskan Program dan Kegiatan. 

1) Merumuskan program.  

2)  Merumuskan Kegiatan. 

Keempat tahapan dalam penelitian ini adalah bahwa fokus adalah bagian keempat 

adalah merumuskan program dan kegiatan yang harus berdasarkan data yang dipetakan 

kondisi. Dari sistem pendataan kondisi yang sudah ada kabupaten / kota maka itulah yang 

akan menjadi dasar kegiatan pemetaan apa yang lebih dibutuhkan dan prioritas untuk 

segera dan penganggaran diformulasikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan 

pendidikan secarake seluruhan. Dari model ini tim peneliti kemudian diuji coba pada 

beberapa stakeholder kabupaten / kota lingkungan dinas pendidikan dan ada beberapa 

revisi tambahan, khususnya untuk aspek-aspek dari komponen sistem pengumpulan data. 
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Dalam hal ini para peneliti menyimpulkan, input dan mencoba untuk mendesain ulang 

kembali ke gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure-2 End Model Based Mapping System for Model-Based Development Planning 

DPISS regency / city 

Dari hasil model ini ada satu pertanyaan yang belum terjembatani, sistem 

database model yang dapat membantu perangkat lunak yang dimiliki oleh Kabupaten/ 

kota yang sekarang Informasi Kabupaten Perencanaan Support System (DPISS). Ini 

berarti bahwa sebelum DPISS, kemudian SKPD kabupaten/kota masih memerlukan entri 

data sistem dapat secara online/offline untuk entri data input mentah dengan mudah. 

Berdasarkan temuan ini model tim peneliti kemudian mengembangkan desain sistem 

database adalah yang pertama dari beberapa produk analisis kabupaten/kota mengenai 

perumusan dan sasaran kegiatan program yang telah ada. Tim ini lakukan pada tahap 

berikutnya penelitian, terutama dalam menjawab kedua perumusan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

2. Temuan di Desain Database Sistem Program Pemetaan Rencana Strategis 

Departemen  Pendidikan di Kabupaten / Kota. 

Dari temuan dari model kerangka berpikir dalam pengembangan Rencana 

Strategis Departemen Pendidikan telah membuktikan bahwa dasar dan menjadi sistem 
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database dalam mengembangkan desain model. Sebagaimana dijelaskan dalam temuan di 

atas, para peneliti kemudian mencoba melakukan analisis kebutuhan sistem database 

yang relevan dengan kebutuhan pengolahan data dalam program pemetaan ini 

dimaksudkan Renstra. Dari temuan penelitian yang berasal dari data lapangan melalui 

pengujian dan revisi sistem database ini dapat ditunjukkan bahwa model dapat disepekati 

adalah sebagai berikut. 

 

Figure-3 Fundamentals of Database Systems design. 

Dengan model jumlah program dan kegiatan yang dapat dipetakan ke database 

yang didasarkan melengkapi analisis penilaian kebutuhan cepat, serta mengambil 

kebijakan dasar profil pendidikan tingkat kecamatan.  
 

3. Software Design and Development dukungan SP2RENSTRA Strategis Program 

Pemetaan  Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.  

Dari temuan-temuan sebelumnya tentang database dasar pembangunan untuk entri 

data yang dapat dilepaskan output untuk menetapkan kebijakan program-program 

kegiatan menarik untuk setiap tingkat tertentu dan skala dari setiap program, berikut 

adalah desain dan pengembangan perangkat lunak disebut sebagai tahap SP2Renstra 

(Perencanaan Sistem Pemetaan program). Prosedurnya pengembangan perangkat lunak 

SP2Renstra ikuti langkah-langkah sebagai berikut: (a) Tabel Analisis Algoritma; (b) 

Desain Interface; (c) Desain Table for Raw Input data berdasarkan desain keterkaitan 

entri tabel data antara keterkaitan individu sekolah, desa, kecamatan, Kabupaten; (d) 

Desain keterkaitan antara tabel grafik yang dihasilkan output untuk total data; dan (e) 

Desain tampilan output yang mudah sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan.  
 

Lunak SP2Renstra diuji untuk mengembangkan di kab / kota mengenai hal ini kepada 
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Departemen Pendidikan, khususnya diadili oleh dan Data Informasi Perencanaan 

Program. Hasil tes dari temuan-temuan dari perangkat lunak ini, maka masukan yang 

diperoleh dari revisi kumulatif, khususnya yang berkaitan dengan aspek-aspek sebagai 

berikut: (a) tingkat kemudahan perangkat lunak sistem operasi SP2RENSTRA Rencana 

Strategis dalam mendukung proses entri data; (b) tingkat Readibility Strategis dilihat SP2 

perangkat lunak dari peta kapasitas program Renstra; (c) Power Dukungan perangkat 

lunak SP2Renstra efektivitas dan efisiensi kerja; (d) Tingkat pemenuhan harapan 

operator/user; (e) Kontribusi dalam output data kebutuhan untuk meningkatkan program 

KB; (f) Sarana pelayanan proses entri yang dapat perangkat lunak; (g) SP2Renstra 

Kredibilitas perangkat lunak untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis tugas tim; 

(h) Kelengkapan SP2renstra output yang dihasilkan dari perangkat lunak; (i) Pencarian 

mesin pencari atau format SP2 rentsra data dalam perangkat lunak; dan (j) Disdik 

Harapan dari kinerja tim pengembangan perangkat lunak pemetaan SP2renstra dalam 

mendukung program-program dalam Renstra pendidikan masa depan.  

Dari hasil penelitian tentang berbagai SP2Renstra kemudahan penggunaan dari 

software ini maka software ini diharapkan dapat dimiliki dan digunakan oleh Departemen 

Pendidikan Perencanaan dan persiapan kebutuhan kebijakan lembaga pemangku 

kepentingan di tingkat kabupaten / kota dan sekolah-sekolah dan bahkan individu-

individu di data kebutuhan manajemen. Perangkat lunak yang sekarang terbatas dan 

kondisi snagat jarang adalah software yang dapat dengan mudah dipahami dan tampilan 

yang sederhana, namun memiliki sejumlah manfaat yang banyak dalam persiapan dna 

kebutuhan informasi kegiatan program Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten / 

kota.  

          Dari temuan data tersebut baris berikut pengembangan perangkat lunak seperti 

SP2Renstra telah diuji dan cukup memperoleh tanggapan positif dari para pemangku 

kepentingan perencanaan dan petugas data dan informasi yang berkaitan dengan semua 

kepraktisan. Visualisasi adalah sebagai berikut: 
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Jika Anda ingin memperoleh data yang lebih lengkap untuk setiap data sekolah 

misalnya, entri data juga harus selengkap mungkin. Dari beberapa temuan dari responden 

berpikir bahwa ini diuji, menunjukkan bahwa aspek-aspek kebutuhan tampilan data ada 

yang harus ditampilkan dengan grafis. Hal ini telah menjadi terkenal karena tim peneliti 

dapat mengembangkan lebih sempurna. 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Kesimpulan  
 

Dari hasil temuan penelitian dan diskusi yang telah dilakukan oleh tim peneliti, maka 

kesimpulan dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, kemudian dari studi ini 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
 

Kebutuhan sistem pemetaan program lembaga pendidikan yang strategis dan akan segera 

terpenuhi, terutama untuk kebutuhan pengembangan program kebijakan yang terkait 

dengan perumusan sejumlah langkah-langkah yang harus berdasarkan data dan informasi 

yang akurat untuk menghasilkan sebuah master plan Renstra SKPD Dinas Pendidikan 

adaptif.  

1. Pengembangan desain database sistem yang mendukung proses pemetaan sejumlah 

program untuk Rencana Strategis Departemen Pendidikan multi-tahun, dapat 

dilakukan dengan menganalisis kebutuhan dan sistem perangkat lunak pendukung 

energi yang telah dimiliki, seperti dalam studi ini diperlukan bila SP2Renstra 

perangkat lunak dinas pendidikan kabupaten / kota sebelumnya DPISS, dari temuan 

dan hasil dari rancangan sistem database dalam studi ini telah mampu memperbaiki 

kebutuhan SKPD dinas pendidikan pemangku kepentingan, khususnya tim Renstra 

dan perencanaan dan data informasi . 

2. Desain, pengembangan dan pengujian serta upaya untuk mensosialisasikan perangkat 

lunak Sistem Pengumpulan Data berbasis DPISS Berencana, diperlukan untuk 

menetapkan tingkat reliabilitas dan validitas pengguna software itu sendiri, seperti 

dalam studi ini akhirnya dapat diproduksi sebagai perangkat lunak SP2Rnstra 

perangkat lunak sederhana mampu perangkat lunak pemetaan kebutuhan data yang 

lengkap untuk pengembangan kegiatan perencanaan program strategis Dinas 

Pendidikan Kabupaten Kota.  

Saran 

Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dapat menyelesaikan tim peneliti, masih ada 
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kekurangan yang harus berpikir bersama-sama, terutama dalam hal waktu dan produksi 

perangkat lunak itu sendiri. Selain melihat hal-hal yang masih sangat dibutuhkan adalah 

sebuah isu dengan pengujian bagi para pemangku kepentingan yang harus lebih serius 

dalam menanggapi segala bentuk inovasi dan bersama-sama mampu berpikir tentang 

pentingnya inovasi ini. Berdasarkan kondisi empiris ini dapat beberapa tim nasihat tujuan 

mencakup:  

1. Untuk Pihak LPPM  

Stranas program penelitian harus menjadi alat untuk mengukur asli temuan dari para 

peneliti yang benar-benar ingin untuk penelitian dan produk-oriented. Untuk itu 

silahkan dukungan kerjasama dalam satu mendaftar untuk sebuah produk unggulan 

peneliti. 

2. Direktorat Jenderal DP2M  

Dari sistem penelitian saat ini terutama untuk Batch-aku Stranas kita sebagai peneliti 

harus diberikan kesempatan untuk membuat presentasi saat evaluasi adalah bahwa ia 

menghargai kesempatan dalam temuan. Ini berarti bahwa waktu seharusnya menjadi 

evaluasi serius dari semua tema penelitian diberi waktu untuk hadir di hadapan 

hakim, sehingga objektivitas dapat diperoleh dalam produk yang akan dibantu untuk 

mendaftarkan hak paten.  

3. Departemen Pendidikan untuk Kabupaten / Kota.  

Departemen pendidikan harus lebih kooperatif dalam melakukan sesuatu bentuk 

kerjasama dalam inovasi manajemen, khususnya pengumpulan data dan sistem 

manajemen informasi sehingga dari tahun ke tahun data kepatuhan dan perumusan 

kebijakan Renstra selalu dapat terpenuhi dengan kualitas data diperbarui, dalam 

bentuk perangkat lunak manajemen data berbasis. 

4. Pemerintah Kabupaten / Kota.  

Renstra sehubungan dengan rumusan pemerintah daerah harus ikut menjadi penelaah 

atau terlibat dalam proses merumuskan atau bahkan awal pengumpulan data dan 

pengiriman segala bentuk kebutuhan tim penyusunan Renstra khususnya dalam hal 

pembiayaan, infrastruktur dan dukungan yang senantiasa mengembangkan adaptif 

perangkat lunak yang diperlukan. 

5. Untuk Pengguna Lingkungan Dinas Pendidikan.  

Sehubungan dengan produk dari penelitian ini membentuk SP2Renstra untuk para 

perumus dari Renstra Disidik Kabupaten / kota harus memiliki daya analisis dan 

mengembangkan kemampuan mereka sendiri, yang berarti perangkat lunak sistem 

basis data akan mampu menghasilkan yang terdefinisi dengan baik jika didorong dari 
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kerjea pengalaman para pemangku kepentingan di lingkungan dinas pendidikan. 

Kemudian silakan gunakan perangkat lunak dalam produk penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sistem database utama, karena sistem database ini dapat online 

dan offline.  

6. Untuk penelitian lebih lanjut.  

Dalam mengembangkan suatu produk harus selalu didasarkan pada kebutuhan 

lapangan, dan mampu diselesaikan untuk menghasilkan output yang berorientasi 

akademis sehingga bekerja di lingkungan universitas secara signifikan dapat 

bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dari dinas pendidikan. 
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ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG OBJEK WISATA  
DAN MINAT WISATAWAN JERMAN BERKUNJUNG  

KE INDONESIA 
 

Oleh: 
Mery Dahlia Hutabarat 

 
 

ABSTRAK 
 

Pemandu wisata di Indonesia ternyata hanya menguasai pengetahuan tentang objek 
wisata setempat, padahal wisatawan Jerman membutuhkan informasi tentang objek 
wisata di daerah lainnya untuk memotivasi mereka datang kembali berkunjung ke 
Indonesia. Wisatawan Jerman juga berminat untuk memperoleh informasi tentang 
kehidupan  rakyat Indonesia di daerah wisata yang sedang dikunjungi. Sampai saat ini, 
banyak wisatawan kurang puas dengan pemanduan wisata karena pemandu wisata tidak 
menguasai bahasa Jerman dengan baik dan kurang memiliki informasi tentang daerah 
wisata dan kehidupan penduduk setempat. 
 
Kata kunci:  pemandu wisata, objek wisata, pengetahuan Landeskunde  
  Indonesia (tentang negara dan penduduknya), minat 
 
 
PENDAHULUAN 

 Permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini diungkapkan oleh 

penyelenggara wisata bagi wisatawan penutur asli bahasa Jerman dalam satu wawancara 

di Bali saat pengumpulan data bagi penelitian terdahulu. Terungkap bahwa pemandu 

setempat hanya menceritakan tentang objek wisata yang sedang dikunjungi tanpa mau 

menyelipkan informasi atau membandingkannya dengan objek wisata lainnya yang 

tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Sikap yang demikian sangat merugikan 

perkembangan objek wisata di Indonesia secara menyeluruh karena tidak ada motivasi 

bagi wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata lainnya. Penyelenggara wisata di Bali 

tersebut sangat yakin karena informasi tentang objek wisata lainnya akan dapat 

memotivasi wisatawan untuk datang kembali ke Indonesia dan berkunjung ke daerah 

wisata di provinsi lainnya. Pemandu wisata juga tidak memperhatikan  minat wisatawan 

saat menceritakan hal-hal yang penting dalam objek wisata tersebut. Sering pemandu 

wisata bercerita berdasarkan perpektif mereka tanpa memperhatikan bagaimana perpektif 

pendengar yang berasal dari berbagai negera penutur asli bahasa Jerman. 

 Dari permasalahan yang disebut di atas diketahui bahwa pengetahuan bahasa dan 

keterampilan keberbahasaan Jerman tulisan dan lisan belum mencukupi kebutuhan 

lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, apabila mereka ingin berkerja di bidang 
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pariwisata. Para calon lulusan harus dibekali dengan pengetahuan bahasa Jerman di 

bidang pariwisata, misalnya informasi tentang daerah wisata yang tersebar di berbagai 

provinsi di Indonesia dan menelusuri minat penutur asli bahasa Jerman secara global. 

Tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan 

pengetahuan tentang objek wisata di berbagai daerah di Indonesia yang harus diketahui 

oleh calon pemandu wisata dalam memandu para wisatawan penutur asli bahasa Jerman 

ketika berkunjung ke Indonesia; (2) Mendeskripsikan informasi mengenai  unsur-unsur 

yang ingin diketahui oleh wisatawan penutur asli bahasa Jerman yang harus dituturkan 

oleh pemandu wisata yang berada di sekitar objek wisata; dan (3) Mendeskripsikan 

kebutuhan akan pemandu wisata yang terampil berbahasa Jerman dan menguasai 

informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan di bidang pariwisata yang perlu 

diinformasikan dalam bahasa Jerman kepada wisatawan penutur asli bahasa Jerman. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 Di dalam buku Nyoman S. Pendit (1986; 30 – 33) berjudul “Ilmu Pariwisata” 

terdapat banyak definisi pariwisata. Untuk penelitian ini dikutip beberapa pendapat dari 

buku tersebut. Institut of Tourisme in Britain (sekarang Tourism Society in Britain) 

ditahun 1976 merumuskan: “Pariwisata adalah kepergian orang-orang sementara dalam 

jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan di luar tempat tinggal dan bekerja sehari-

harinya serta kegiatan-kegiatan mereka selama berada di tempat-tempat tujuan tersebut; 

ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, termasuk kunjungan seharian atau 

darmawisata/ekskursi“. Batasan ini dikemukakan oleh J. Christopher Holloway, 

wisatawan adalah „seseorang yang mengadakan perjalanan  untuk melihat sesuatu yang 

lain dan kemudian mengeluh bila ia membayar sesuatu yang tidak sesuai“. 

 Pengetahuan tentang objek wisata di Indonesia diperoleh dari berbagai buku 

panduan wisata berbahasa Jerman yang ditulis oleh warganegara Jerman yang telah 

pernah berkunjung ke Indonesia, antara lain, 

a) Indonesia menurut Luis Bisschops (2005) 

b) Bali Menurut Pandangan Rüdiger Siebert  (1987) 

c) Bali Menurut Para Pengarang Buku „Bali & Lombok“ Dorling Kindersley (2002)  

d) Indonesia/Pulau Bali Di dalam Katalog Wisata MEIERS WELTREISEN (2007)  

e) Informasi tentang Bali dalam Bali Infos, Tipps, Ausflüge dari TUI 

 Pengetahuan wisata yang terbanyak yang ada di dalam kelima buku tersebut 

adalah informasi mengenai pulau Bali dan kehidupan orang Bali. Meskipun buku 

Bisschop setebal 240 halaman dan berukuran sebesar 37x29 cm, buku ini tidak memuat 
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informasi yang mencukupi atau yang dapat memotivasi wisatawan untuk berkunjung ke 

provinsi lainnya di Indonesia. Buku ini lebih banyak berisi foto-foto mengenai kehidupan 

rakyat Indonesia yang sangat sederhana, kehidupan yang primitif dan tidak layak, kotor 

dan lain-lain. Foto-foto tersebut berisi foto-foto rumah-rumah kumuh di tepi rel kereta api 

dan di tepi sungai yang penuh dengan sampah, rumah panggung di tepi sungai di 

Kalimantan dan kehidupan rakyat yang sedang mencari nafkah dengan susah payah dan 

berjuang sedemikian rupa. Hal ini tentu saja tidak memotivasi wisatawan yang ingin 

berlibur dan mencari pergantian suasana yang indah yang telah mereka miliki di negara 

mereka.  

 Buku panduan wisata yang tercantum pada butir (b, c, d, dan e) memuat puji-

pujian terhadap daerah wisata Bali. Hal ini memang tidak dapat disangkal karena 

pemerintah daerah Bali memang mengembangkan pariwisata sedemikian rupa, sehingga 

daerah ini sangat terkenal di dunia. 

 Minat yang dimaksud dalam penelitian inii adalah ketertarikan wisatawan 

terhadap beberapa hal yang ingin dilihat dan didengarnya dari dekat, langsung pada objek 

sasaran, bukan hanya membacanya di dalam buku panduan wisata yang dapat dibelinya 

di negaranya. 

 Menurut Shadili (1987: 2252) kata „minat berasal dari bahasa Inggris interest = 

perhatian, yaitu kecenderungan bertingkah laku yang terarah terhadap kegiatan objek 

kegiatan atau pengalaman tertentu. Minat mempunyai hubungan dengan intensionalitas, 

yaitu keterarahan dan pengarahan sebagai tanda penting bagi semua gejala hidup. 

Kecenderungan ini berbeda dalam intensitasnya pada setiap individu“. 

 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 Untuk dapat mencapai tujuan di atas, metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif analitis yang menelusuri gejala-gejala yang terdapat di dalam 

masyarakat dan kebahasaan. Kebahasaan yang dimaksud adalah informasi yang termuat 

di dalam bahasa Jerman yang terdapat di dalam berbagai buku panduan wisata dan yang 

disusun oleh wisatawan Jerman yang telah pernah berkunjung ke Indonesia. Oleh karena 

itu, sumber data yang utama mengenai pengetahuan objek wisata diperoleh dari berbagai 

buku panduan wisata berbahasa Jerman.  

 Responden dibagi dalam empat kelompok usia; a) Kelompok usia 21- 35 tahun, b) 

36 – 50 tahun, c) 51 – 65 tahun dan d) 66 – 80 tahun. 

 Untuk memperoleh data tentang objek wisata yang telah dikunjungi dan minat 

wisatawan datang berkunjung ke Indonesia digunakan angket. Angket disusun dalam dua 
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versi. Versi pertama ditujukan untuk penutur asli bahasa Jerman yang telah lama tinggal 

di Indonesia. Angket versi kedua ditujukan bagi wisatawan berbahasa Jerman yang belum 

lama datang ke Indonesia. Jumlah seluruh responden yang mengembalikan angket 

sebanyak 31 responden yang ditemui peneliti di berbagai tempat wisata di Jawa Barat, 

Banten, Jogjakarta dan Bali. 

 Informasi mengenai situasi kepemanduan wisata diperoleh melalui wawancara 

dengan penyelenggara wisata bagi wisatawan penutur asli bahasa Jerman dan wawancara 

dengan pemandu wisata berbahasa Jerman. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Wisatawan penutur bahasa Jerman yang menjadi responden lebih banyak wanita 

(16 orang dari 31 responden) dan lebih banyak dari kelompok usia 21 -35 tahun (17 

orang).  

 Sejumlah 28 responden telah pernah berkunjung ke Bali. Artinya, hampir semua 

wisatawan penutur bahasa Jerman yang menjadi responden telah pernah ke Bali. 

Responden yang belum pernah ke Bali adalah responden yang baru tinggal satu bulan di 

Jakarta karena masa praktikum mereka, dan mereka berencana akan mengunjungi Bali. 

17 responden telah mengunjungi Jogjakarta, lima responden berada di Jakarta, satu orang 

pernah mengunjungi Pulau Seribu. Hanya satu responden sedang berada di Bandung dan 

satu orang berada di Jawa Barat, satu orang pernah berada di Surabaya dan satu orang 

mengunjungi Jawa Timur. 

 Responden yang telah pernah ke Aceh sebanyak tiga orang, ke Medan dan danau 

Toba sebanyak enam orang, ke Sumatera Barat sebanyak satu orang dan Sumatera 

Selatan hanya satu orang.  

 Daerah wisata di luar pulau Jawa dan Sumatera yang telah pernah dikunjungi 

responden adalah Kalimantan (Pontianak) sebanyak tiga responden, Manado telah 

dikunjungi satu responden, Sulawesi Selatan telah dikunjungi satu responden, Maluku 

telah dikunjungi oleh satu responden. Flores telah dikunjungi oleh tiga responden, 

Komodo oleh satu responden, Sumbawa telah dikunjungi oleh dua responden, Timor oleh 

satu responden, Banda Naira oleh satu responden dan Irian dikunjungi oleh satu 

responden.  

 Minat wisatawan untuk melihat-lihat objek wisata hasil pendapat responden dapat 

disebutkan sebagai berikut; Candi/pura&istana berada pada urutan pertama dengan 

jumlah jawaban sebanyak 26 kali. Keindahan alam Indonesia mendapat urutan kedua 

dengan jumlah 25 jawaban. Ternyata urutan ketiga, yakni kehidupan rakyat Indonesia 
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hanya selisih satu angka dengan urutan kedua, yakni 24 jawaban. Untuk melihat seremoni 

agama tertentu hanya memperoleh urutan keempat dengan jumlah yang jauh berbeda dari 

urutan ketiga, yakni hanya sebanyak 12 jawaban. Tempat bersenang-senang, seperti pubs, 

diskotek berada pada urutan kelima dan hanya diminati tujuh responden. Tak seorangpun 

responden dari kelompok kedua wanita yang berminat untuk mengunjungi diskotek 

ataupun pub. Jawaban berikutnya merupakan jawaban individual, dan masing-masing 

jawaban diisi oleh satu orang responden. 

 Responden yang menyatakan suka mengikuti panduan wisata dalam bahasa 

Jerman sejumlah 13 orang, dan yang tidak suka sejumlah 17 responden. 13 responden 

telah pernah mengikuti pemanduan di dalam bahasa Jerman, juga empat responden belum 

pernah mengikuti pemanduan dalam bahasa Jerman di Indonesia. Tiga orang responden 

mengatakan, tidak masalah baginya, bila pemanduan dilakukan dalam bahasa Inggris. 

Dari ketigabelas responden yang telah pernah mengikuti pemanduan dalam bahasa 

Jerman, enam responden menyatakan puas, dan tujuh responden menyatakan tidak puas. 

Satu orang responden menyatakan: “Es gibt nicht viele Führungen auf deutsch.“ Katanya, 

„Pemanduan dalam bahasa Jerman masih belum banyak di Indonesia“. 

 Alasan wisatawan yang tidak puas terhadap pemanduan wisata dalam bahasa 

Jerman biasanya terletak pada penuturan bahasa Jerman yang sulit dimengerti karena 

bahasa Jerman yang dikuasai pemandu wisata tidak cukup untuk menerangkan objek 

wisata serta suara yang tidak jelas dan pelan. Alasan berikutnya; `Pemanduan di dalam 

kraton disampaikan dengan suara pelan dan bahasa Jerman yang dikuasai pemandu 

wisata tersebut begitu jeleknya sehingga saat itu saya lebih suka apabila pemanduan 

dilaksanakan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Pendapat yang serupa 

disampaikan responden lainnya dalam kalimat yang lebih singkat; `sangat sulit 

dimengerti dan suaranya pelan`. 

 Mengenai kaitan pembelajaran bahasa Jerman dengan pemanduan wisata 

berbahasa Jerman para responden memberikan jawaban sebagai berikut: a) Sangat 

penting bagi wisatawan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Indonesia hidup. Agar 

dapat menerangkan ini, mahasiswa harus menguasi kosakata yang sesuai dengan tema 

tersebut. b) Untuk menerangkan minat dalam kehidupan rakyat/ kehidupan di Indonesia 

sebaiknya diberitakan informasi berdasarkan pengalaman pribadi dan pengalaman teman-

teman dan para kenalan. (satu responden)  

 Salah seorang responden menyebutkan secara eksplisit; „Seperti yang telah 

disebutkan, semua yang termasuk Landeskunde dalam arti yang sangat luas sangat 

menarik perhatian wisatawan Jerman yang tidak ingin beristirahat pada saat berlibur. 
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Menurut pengamatan saya, di sini (Indonesia) masih sangat kurang pemandu wisata yang 

dapat berbicara bahasa Jerman dengan baik“. 

 Pemandu wisata yang menjadi responden berpendapat, bahwa wisatawan yang 

berusia di atas 40 tahun sangat haus informasi dan mereka menginginkan informasi itu 

disampaikan dalam bahasa Jerman yang dapat mereka mengerti. Untuk persiapan calon 

lulusan Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, pemandu wisata ini memberikan saran 

sebagai berikut; (a) sebaiknya mahasiswa diberikan tugas mandiri untuk menjajaki dan 

mengenal lebih dekat daerah-daerah di kampung mereka yang kemungkinan besar akan 

diminati para wisatawan. Misalnya, di Sumedang terdapat Nangarak (usaha agro bisnis), 

ada gunung Tampomas.  Di Cianjur ada Sindang barang, di Sukabumi ada pembuatan 

keju, dan lain-lain. Selain itu, sarannya, sebaiknya diadakan simulasi pemanduan apabila 

mahasiswa mengadakan perjalanan wisata dalam rombongan kecil. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Pengetahuan tentang objek wisata di berbagai daerah di Indonesia yang harus 

diketahui oleh calon pemandu wisata dalam memandu para wisatawan penutur asli 

bahasa Jerman ketika berkunjung ke Indonesia, adalah, Bali, Lombok, Jogjakarta, Medan 

dan danau Toba, Aceh, Kalimantan, Flores, Sumbawa, Bandung & Jawa Barat, Manado, 

Maluku dan Sulawesi Selatan. Informasi tentang unsur-unsur yang ingin diketahui oleh 

wisatawan penutur asli bahasa Jerman yang harus dituturkan oleh pemandu wisata 

diperoleh sebagai berikut; wisatawan penutur asli bahasa Jerman haus informasi tentang 

keindahan alam, candi/pura dan istana/keraton., kehidupan rakyat biasa, seremoni agama 

tertentu, kebiasaan hidup. Selain itu mereka ingin mendengar informasi, bagaimana 

rakyat Indonesia mencari nafkah mereka, bagaimana wanita menghabiskan waktu 

mereka, bagaimana membesarkan dan mendidik anak,  bagaimana merawat kebun dan 

tanam-tanaman serta pohon-pohon tertentu, dan bagaimana rakyat memperlakukan alam. 

Informasi  yang dibutuhkan juga berkisar tentang sejarah dan  politik, tradisi dan semua 

yang berkaitan dengan budaya daerah setempat, bagaimana kehidupan keluarga pada 

umumnya, bagaiman rakyat Indonesia mengisi waktu luang mereka, bagaiman kegiatan 

sehari-hari, dan bagaimana kehidupan sosial masyarakat setempat. 

 Kebutuhan akan pemandu wisata yang terampil berbahasa Jerman ternyata sangat 

tinggi. Para wisatawan berharap, para calon lulusan Jurusan Pendidikan bahasa Jerman 

dapat menghasilkan calon pemandu wisata yang terampil dalam bahasa Jerman lisan dan 

menguasai informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan di bidang pariwisata dan 
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kehidupan di Indonesia yang perlu diinformasikan dalam bahasa Jerman kepada 

wisatawan penutur asli bahasa Jerman. Realitas yang dituturkan langsung oleh pemandu 

wisata sebagai wakil rakyat Indonesia sangat menarik perhatian wisatawan karena 

wisatawan penutur asli bahasa Jerman suka membandingkan informasi yang telah mereka 

baca yang ditulis oleh orang Jerman yang telah pernah berkunjung ke Indonesia. 

 

Saran 

 Disarankan, agar pembelajar mempersiapkan diri sedemikian rupa pada saat 

mereka masih duduk di bangku kuliah dan setelah mereka meninggalkan bangku kuliah 

apabila mereka ingin menekuni profesi sebagai pemandu wisata yang terampil berbahasa 

Jerman lisan. Pembelajar sebaiknya selalu memperhatikan kehidupan rakyat biasa dan 

mencoba berlatih setiap kali untuk menceritakannya di dalam bahasa Jerman, sehingga 

pembelajar terbiasa dengan informasi lisan yang harus dituturkan di dalam pemanduan 

wisata kelak. 

 Pembelajaran silang budaya (interkulurelles Lernen) sebaikya ditingkatkan mulai 

dari pembelajaran tingkat awal atau di dalam semester pertama. Sebaiknya pembelajar 

diberi kesempatan yang luas untuk berbicara di dalam kelompok kecil di dalam bahasa 

Jerman. Mereka dapat bercerita misalnya tentang kebiasaan mereka merayakan hari-hari 

besar keagamaan, tentang kebiasaan ibu-ibu mengadakan arisan dan banyak aspek 

kehidupan lainnya. Apabila mereka terbiasa dilatih berbicara, para calon lulusan yang 

ingin bekerja sebagai pemandu wisata. 

 Direktorat Perguruan Tinggi (DIKTI) disarankan agar bersedia membiayai 

penelitian-penelitian berikutnya yang menggali informasi tentang objek wisata di 

Indonesia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Penggalian dan penelusuran 

informasi yang demikian tentu saja memerlukan dana yang tidak sedikit. Diharapkan, 

apabila ada usulan penelitian yang ingin melaksanakan saran penelitian ini, semoga 

DIKTI menyediakan dana yang memadai, agar tercapai saran penelitian ini. Dengan 

demikian diharapkan, kelak ada buku tentang Indonesia yang ditulis oleh peneliti 

Indonesia yang jauh lebih mengenal tanah airnya dan memberikan informasi yang akurat 

dan menarik. 
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ABSTRAK 

Kritik yang selama ini muncul terhadap proses pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah 
situasi pembelajaran yang kurang menyenangkan dan menggembirakan siswa. Proses 
pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan anak untuk menghadapi sejumlah 
materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada dan lebih mendorong anak untuk 
belajar lebih aktif, kreatif efektif dan menyenangkan. Hal ini justru sangat diperlukan  
sesuai dengan dinamika perkembangan anak yang masih memerlukan proses kegiatan 
belajar yang konkrit, nyata realitas kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dalam pendidikan jasmani di sekolah 
dasar. Di samping itu pula berkeinginan mengetahui sejauh mana hasil belajar dalam 
pendidikan jasmani melalui model ini. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian 
dan pengembangan dengan mempertimbangkan langkah-langkah penelitian: studi 
pendahuluan, perencanaan pengembangan, dan uji coba model terbatas, uji coba lebih 
luas dan validasi model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran aktif, 
kreatif dan menyenangkan siswa merupakan gabungan metode pembelajaran praktek 
pendidikan jasmani yang dikembangkan oleh Musska Moston. Sebagai salah satu model, 
model pembelajaran Pakem ini memiliki dua bagian, yaitu desain model dan 
implementasi model. Desain model lebih menekankan pada perancangan terhadap 
berbagai aspek dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan guru dan siswa 
yaitu tahap pendahuluan yang meliputi pembukaan dan , pengembangan, tahap kegiatan 
inti yang meliputi pengulangan dan gerak baru,dan kegiatan penutupan yang berisikan 
cooling down dan umpan balik. Implementasi model lebih menekankan pada realisasi 
berbagai aspek dan langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang desainnya yaitu 
tahap pendahuluan, inti dan penutupan. Berdasarkan hasil penelitian direkomendaskan 
pada guru Penjas, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, PGSD dan Peneliti lanjut untuk 
menyebarluaskan model ini melalui pembelajaran, penataran, pelatihan dan forum lain 
yang relevan. 

Kata Kunci: Model pembelajaran, Pakem, desain model, implementasi model, dan 
pendidikan jasman. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu butir dari misi bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa 

tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

 Dalam kenyataannya, hal ini masih sulit diperoleh bukti yang segnifikan 

manakala pihak sekolah telah mampu mengembangkan kemampuan tersebut secara 

optimal. Habibie (Ruindungan, 1996: 8) dalam hasil pengamatannya mengatakan bahwa 

system pendidikan kita belum memberi ruang yang lebih luas bagi pengembangan 

kemampuan kreatif, khususnya kreativitas berpikir anak. Munandar (1992: xiv) 

mengatakan bahwa pihak sekolah belum atau kurang merangang kemampuan berfikir 

kreatif siswa. 

 Gejala diatas terjadi pula dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar hampir 

setiap mata pelajaran, baik dilihat dari makna kreativitas sebagai produk, proses, pribadi, 

maupun press. Sanusi (1998: 223-226) mengatakan bahwa transfer informasi dalam 

pengajaran di sekolah hanya mencapai tujuan kognitif yang mengulit bawang dan 

ketinggalan jaman. Hasil belajar di sekolah hanya mempunyai relevansi dengan tujuan 

kurikulum formal yang terbatas dan tak memiliki relevansi yang berarti dengan 

kehidupan kemasyarakatan yang nyata, bahkan terkesan membosankan dan tak disenangi 

siswa.. Dalam proses pembelajaran belum terjadi adanya transfer konsep dan budaya 

berfikir cerdas, kritis, kreatif, dan sistematis, dan lain-lain. 

 Demikian pula hasil belajar Pendidikan Jasmani yang diperoleh siswa belum 

menunjukkan atau mencerminkan produk yang menggembirakan semua pihak, terutama 

dalam kenyataannya guru gagal dalam meminimalisir perilaku menyimpang yang 

diperbuat siswa sehingga menjadikan guru putus semangat dan malas dalam mengajar 

(Husdarta, 2006).  Ciri-ciri kreatif, yang menurut Munandar (1999: 27) bahwa pribadi 

kreatif harus memiliki kelenturan, toleransi terhadap ketaksamaan, dorongan untuk 

berprestasi dan mendapat pengakuan, keuletan dan menghadapi rintangan, dan 

pengambilan resiko yang moderat. Hasil belajar Pendidikan Jasmani masih dalam kriteria 

berpikir konvergen. 

 Proses belajar mengajar Pendidikan Jasmani di sekolah dasar masih sebatas 

sebagai proses transfer of knowledge, bersifat verbalistik, dan hanya bertumpu pada 

kepentingan guru daripada kebutuhan siswa. Hidayanto (1998: 8) mensinyalir adanya 
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kecenderungan di kalangan guru PENJAS dalam memilih dan menggunakan metode 

mengajar bersifat spekulatif, yang berakibat kegiatan pembelajaran kurang menarik, tak 

menantang, dan sulit mencapai target. Temuan ini diperkuat oleh hasil pengamatan  

bahwa (1999: 4), kondisi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah cenderung 

berpusat pada guru,  siswa hanya menjadi objek pembelajaran, yang tak mendorong 

potensi diri siswa dalam pembelajaran. Pola pembelajaran yang demikian, pada dasarnya, 

belum sesuai dengan tujuan dan misi yang diemban Pendidikan Jasmani. 

Dilihat dari sudut pandang kreativitas, yang menekankan dimensi dorongan atau 

lingkungan pendukung atau pendorong terwujudnya kreativitas menunjukkan bahwa 

kondisi atau lingkungan kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar 

belum mendukung dan bahkan ada kecenderunganmenghambat terhadap pengembangan 

kreativitas siswa. Hasil penelitian Palembong (1997: 17) menyimpulkan bahwa masih 

banyak guru PENJAS di sekolah dasar yang memberikan penjelasan secara berulang-

ulang dan sangat membosankan. Hal ini dipertegas oleh temuan penelitian Wina Sanjaya 

(2003), yang antara lain menyimpulkan bahwa proses pembelajaran di sekolah dasar 

lebih menekankan kepada kemampuan anak untuk menghafal sejumlah materi 

pembelajaran dan tidak mendorong untuk berfikir dan mengembangkan kreativitas. 

Kemampuan dan kemauan guru pendidikan jasmani dalam pembelajaran di sekolah dasar 

justru sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. 

Persoalan-persoalan diatas sangatlah sulit dipecahkan dengan segera. Sebaliknya, 

membiarkan persoalan-persoalan tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian 

merupakan tindakan tak bijaksana. Oleh karena itu untuk mengatasi persoalan-persoalan 

tersebut, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan pengkajian secara 

mendalam terhadap persoalan-persoalan tersebut berdasarkan rujuka filosofis atau teori 

valid dan penelitian (Sanusi, 1998). Secara operasional, penulis sependapat dengan 

pernyataan Hidayanto (1998, 6) bahwa untuk meningkatkan relevansi hasil belajar siswa 

dengan tujuan pembelajaran perlu dilakukan kaji terhadap struktur isi materi kuikulum 

dan perbaikan metode atau strategi pembelajaan. 

Bertolak dari pemikiran diatas, penelitian ini mencoba melakukan penelitian dan 

pengembangan terhadap model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

dalam kondisi pembelajaran pendidikan jasmani. Secara khusus, penelitian ini bukan 

sekedar melakukan eksperimen dan uji coba semata-mata, akan tetapi melakukan 

penelitian dan pengembangan terhadap model pembelajaran dalam pendidikan jasmani 

yang merupakan gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang rentangan aktivitas 

belajar mulai komando, tugas, resiprokal, sampai pemecahan masalah.            



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 142

Perumusan dan pembatasan masalah, berdasarkan uraian pada latar belakang 

masalah tersebut persoalan pokok dalam penelitian itu adalah pembelajaran Pendidikan 

jasmani yang masih belum mampu mengembangkan suasana hati yang gembira terutama 

dalam aspek kemampuan inisiatif, kreatif dan efektif. Persoalan ini diperkirakan menjadi 

semakin kompleks manakala dikaitkan dengan masih minimnya usaha-usaha 

pengembangan kreativitas siswa melalui rekayasa atau pengembangan model 

pembelajaran yang semakin banyak diminati saat ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi 

persoalan tersebut perlu dikaji model-model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan kreativitas siswa dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas, 

misalnya model pembelajaran Pakem. Asumsi yang digunakan adalah mutu implementasi 

kurikulum merupakan faktor dominan terhadap mutu hasil belajar siswa. 

Secara khusus penelitian ini dibatasi pada pengembangan model pembelajaran 

Pakem yang akan dipakai untuk mengembangkan kemampuan belajar secara kreatif 

siswa dalam mengimplementasikan kurikulum Pendidikan jasmani di Sekolah Dasar. Di 

sini jelas-jelas model pembelajaran yang dikembangkan untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan insiatif, kreatif, siswa adalah model pembelajaran Pakem.  

Pertanyaan penelitian, berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah di atas, 

kemudian dikemukakan rumusan permasalahan penelitian melalui pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran saat ini yang mengarah 

pada pengembangan model pembelajaran yang aktif, aktif, efektif dan menyenangkan 

siswa dalam implementasi kurikulum pendidikan jasmani di Sekolah Dasar, dilihat dari 

segi kemampuan dasar dan kinerja guru, kreativitas siswa, fasilitas pembelajaran, tujuan 

dan isi dari proses pembelajaran Pendidikan jasmani?; dan (2) Model pembelajaran yang 

bagaimana yang cocok dikembangkan  untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam 

implementasi kurikulum pendidikan jasmani ditinjau dari aspek-aspek berikut ini: (a) 

Model desain pembelajarannya?; (b) Model implementasi pembelajarannya?; (c) 

Kesesuaian desainnya dengan kaidah-kaidah pembelajarannya?; (d) Kelayakan 

implementasinya oleh guru dengan sarana pendukung yang tersedia di sekolah?; (e) 

Keampuhannya dalam mengembangkan kemampuan berfikir kreatif siswa?; dan (f) 

Evaluasi hasil pembelajaran Pakem dalam Penjas hasil pengembangan model? 

Tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan menghasilkan suatu model 

pembelajaran bagi pengembangan kreativitas siswa dalam dimensi pendidikan jasmani di 

sekolah dasar. Secara khusus, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1) mengetahui profil implementasi kurikulum pendidikan jasmani di sekolah dasar, yang 

mengarah pada pembelajaran bagi pengembangan kreativitas siswa, 2) menghasilkan 
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model pembelajaran yang cocok bagi pengembangan kreativitas siswa dalam 

implementasi kurikulum pendidikan jasmani dilihat dari segi: kesesuaian desainnya 

dengan kaidah-kaidah pembelajaran, keterlaksanaan atau kelayakan implementasinya 

oleh guru dengan sarana pendukung yang tersedia, dan keampuhannya dalam 

mengembangkan kreatif siswa, 3) mengetahui dampak dari penerapan model 

pembelajaran Pakem untuk meningkatkan  hasil belajar pendidikan jasmani.  

Secara khusus, hasil penelitian diharapkan menemukan prinsip-prinsip atau 

bahkan menemukan dalil-dalil atau kaidah-kaidah mengenai penerapan model 

pembelajaran bagi pengembangan kreativitas dan menyenangkan siswa melalui kajian 

mendalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat member kontribusi kepada beberapa pihak, antara lain: (1) Pihak 

pengambil kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan terhadap upaya–upaya peningkatan mutu pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan jasmani pada jenjang pendidikan dasar; (2) Pihak sekolah. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan  sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran yang semakin hari semakin menarik, bermakna dan bermanfaat bagi siswa; 

dan (3) Pihak siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam rangka mengembangkan kemampuan hasil belajar.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (research 

and development), yaitu mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan efesien 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di sekolah dasar melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 1) studi pendahuluan, 2) perencanaan pengembangan, 3) uji coba model, 

4) uji validasi model, dan 5) sosialisasi dan pelaporan. 

Subyek penelitian ini adalah guru pendidikan jasmani dan siswa kelas 4 sekolah 

dasar yang tersebar di kabupaten Sumedang propinsi Jawa Barat. Penelitian ini bukan 

penelitian terhadap populasi, akan tetapi menggunakan sample, baik pada tahap survey 

awal, uji coba, maupun untuk tahap uji validasi model.  

Intrument yang digunakan adalah angket, panduan observasi dan criteria penilaian 

kreativitas siswa. Angket digunakan untuk keperluan survey awal, yaitu untuk menjaring 

pendapat guru tentang pengembangan aktivitas dan kreativitas siswa, pengembangan 

rencana pembelajaran, implementasi pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana/ 

lingkungan, dan pendapat siswa. Panduan observasi digunakan untuk keperluan  uji coba 
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model baik uji coba terbatas maupun uji coba lebih luas. Pedoman atau kriteria digunakan 

untuk menilai kemampuan aktivitas dan kreatif siswa sekolah dasar. 

Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif yang berupa 

sebaran frekuensi dan t-tes. Teknik analisis kualitatif dipakai untuk menganalisis hasil 

pengamatan terhadap uji coba model pembelajaran sinektik. Teknik analisis kuantitatif 

dengan statistik sebaran frekuensi yang digunakan untuk menganalisis hasil survey awal. 

Teknik t-tes digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata kemampuan hasil belajar 

pendidikan jasmani siswa. 

 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Model pembelajaran Pakem 

Model pembelajaran bagi pengembangan kemampuan aktivitas dan kreativitas 

siswa merupakan hasil pengembangan dari metode pembelajaran Pendidikan jasmani 

yang dikemukakan Muska Mosston. Model pembelajaran Pakem ini memiliki dua 

bagian, yaitu desain model dan implementasi model. Desain model lebih menekankan 

pada perancangan terhadap berbagai aspek dan langkah-langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran pendidikan jasmani, 

sedangkan implementasi model lebih menekankan pada realisasi berbagai aspek dan 

langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang dalam desainnya. 
  

a. Desain model pembelajaran Pakem 

Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui pengembangan desain model 

pembelajaran ini adalah pengembangan kemampuan aktivitas dan  kreativitas siswa 

sebagaimana yang dituntut dalam kurikulum, berkenaan dengan aspek-aspek aktivitas, 

kreativitas, efektivitas dan menyenangkan. Materi pembelajaran dikembangkan 

berdasarkan program pembelajaran sebagaimana yang tertera dalam silabus pendidikan 

jasmani dengan strategi penyajian materi pembelajaran “permainan dan olahraga”. 

Kegiatan dan langkah-langkah pembelajaran adalah: 1) pendahuluan, pemanasan dan 

pengembangan, 2) kegiatan inti pengulangan dan pembaharuan ,dan 3) penutupan yang 

meliputi cooling down dan umpan balik. Evaluasi hasil belajar dikembangkan 

berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui 

peningkatan keberhasilan belajar siswa. Untuk itu, prosedur dan teknik evaluasinya 

perlu mengacu kepada aspek-aspek aktivitas, kreativitas dan kondisi menyenangkan di 

samping hasil belajar pendidikan jasmani.  
 

b. Implementasi model pembelajaran sinektik 
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Kegiatan pembelajaran yang merupakan implementasi dari model pembelajaran 

Pakem dibentuk atas tahapan-tahapan pembelajaran sebagai berikut: 

Tahap pertama sebagai tahap penyajian meteri merupakan tahap esensial bagi 

keberhasilan siswa dalam memperoleh materi baru. Tahap ini dapat juga dikatakan 

sebagai gerbang masuknya materi baru kepada siswa. Oleh karena itu, agar siswa bisa 

optimal dalam mengikuti tahap ini, terutama apabila dikaitkan dengan pengembangan 

kemampuan aktivitas dan kreativitas maka diperlukan adanya penggunaan strategi 

penyampaian materi yang cocok untuk tujuan tersebut. Salah satunya adalah 

menggunakan strategi atau pendekatan “rentang belajar keaktipan belajar dari Mosston”. 

Dengan strategi ini, diharapkan pola pikir siswa semakin berkembang secara divergen. 

Di samping itu, agar tingkat penguasaan siswa terhadap materi semakin meningkat maka 

diperlukan adanya teknik penguatan kognitif dengan cara melakukan tanya jawab 

kepada siswa tentang  materi yang telah diterangkan guru, 

Tahap kedua merupakan gabungan dari tahap orientasi, pelacakan, konprontasi, 

inkuiri, akomodasi dan tahap transfer. Tahap ini diawali dengan meminta siswa 

membuat contoh langsung atas materi yang sedang dibahas melalui media bagan 

“gambar/sketsa gerak”. Setelah itu diikuti dengan melakukan pembandingan terhadap 

analogi-analogi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kesamaan dan 

kaitan antara aspek-aspek yang ada dalam obyek atau kegiatan yang dipakai sebagai 

analogi langsung. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu memberi dorongan dan 

memfasilitasi siswa untuk kegiatan tersebut. Sedangkan kegiatan penjelasan terhadap 

berbagai perbedaan bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh 

kejelasan tentang perbedaan-perbedaan yang ada dalam obyek atau kegiatan yang 

dianalogikan dengan materi yang sedang dibahas. Untuk itu, agar tujuan ini terwujud 

maka siswa perlu didorong dan diarahkan agar mampu melaksanakan tugas 

pembelajaran tersebut. Di samping itu, hasil pekerjaan siswa perlu didiskusikan dengan 

teman-temannya supaya wawasan dan kreativitas siswa semakin meningkat. 

Tahap ketiga sebagai tahap aplikasi sistemik yaitu siswa melakukan kegiatan 

pendahuluan, inti dan penutup. Pada tahap kegiatan pendahuluan berisikan kegiatan 

pemanasan dan  pembentukan. Kegiatan inti meliputi pengulangan gerakan yang sudah 

dipelajari dan gerakan yang baru dipelajari siswa. Setiap siswa diminta melakukan gerak 

apa yang diketahui dan apa yang mampu dilakukan sendiri. Agar siswa dapat melakukan 

aktivitas dalam tahap ini maka siswa tak boleh dibatasi kesempatannya untuk 

berekspresi dan mengemukakan dan mendemonstrasikan hasil kreasinya. Peran serta 

aktif guru sebagai fasilisator sangat dibutuhkan. 
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Tahap keempat disebut sebagai tahap demonstrasi eksplorasi kembali terhadap 

materi yang sedang dibahas dengan menggunakan cara geraknya  sendiri. Siswa diminta 

melakukan dan menjelaskan kembali materi yang sedang dibahas dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. Untuk itu, agar siswa mampu melakukan tugas tersebut maka guru 

perlu memfasilitasi siswanya dengan teknik inkuiri terbimbing dan hasil pekerjaan siswa 

didiskusikan dengan teman-temannya. 

Tahap kelima disebut dengan tahap umpan balik terhadap materi yang sedang 

dibahas. Siswa diharapkan bisa melakukan dan menganalisisnya mengapa itu dilakukan, 

disini siswa harus mampu menjelaskan alasan-alasan mengapa gerak itu dilakukan 

seperti itu. Untuk mencapai target tersebut, guru perlu melakukan serangkaian 

kegiatan,mulai menanyakan, melakukan, memberi contoh dan menganalisis gerak 

penampilannya. Siswa mendiskusikan bersama teman-temannya, dan merangkum hasil 

pekerjaan siswa dalam bentuk laporan kepada guru pendidikan jasmani. Di sini, yang 

dipentingkan adalah “argumentasi”, mengapa suatu obyek atau kegiatan tertentu 

dilakukan seperti itu, tentunya sesuai dengan persoalan yang sedang dibahas. 
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2. Dampak atau manfaat penggunaan model pembelajaran Pakem 

Berdasarkan temuan uji coba dan validasi model, terutama yang berkaitan dengan 

kemampuan aktivitas,  kreatif, efektivitas siswa dapat diketahui bahwa penggunaan 

model pembelajaran Pakem dapat meningkatkan hasil belajarsiswa. Hal ini ditandai 

dengan adanya perbedaan skor rata-rata kemampuan hasil belajar siswa antara sebelum 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Pakem (hasil 

pengembangan) dengan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang menggunakan 

model pembelajaran Pakem (hasil pengembangan). Hasil yang sama dapat dilihat pula 

pada beberapa hasil uji perbedaan antara skor rata-rata kemampuan hasil belajar Pakem 

(kelas ekspeimen) dengan skor rata-rata kemampuan berfikir kreatif siswa pada sekolah 

dasar (kelompok control). 

Adanya peningkatan kemampuan hasil belajar Pendidikan jasmani siswa setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Pakem 

dapat dikatakan sebagai sesuatu yang semestinya karena tujuan diterapkannya model ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan hasil belajar Penjas siswa sekolah dasar. Atas 

dasar kenyataan ini dapat dikatakan bahw model pembelajaran Pakem dapat 

meningkatkan hasil belajar disamping mengembangkan proses pembelajaran melalui 

aktivitas, kreativitas dan efektivitas yang menyenangkan dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani siswa sekolah dasar. 
 

3. Keunggulan-keunggulan model pembelajaran Pakem Penjas 

a. Meningkatkan kualitas kemampuan atau unjuk kerja guru 

Secara garis besar, ada dua tuntutan kemampuan yang harus dikuasai oleh guru 

berkenaan dengan pengembangan desain model pembelajaran Pakem bagi peningkatan 

hasil belajar siswa. Pertama, kemampuan mengembangkan segenap aspek-aspek 

pembelajaran yang terkandung dalam desain model pembelajaran Pakem. Kedua, 

kemampuan mengimplementasikan model pembelajaran Pakem di kelas. Adanya 

tuntutan yang demikian menyebabkan guru tak bisa melaksanakan tugas sekedarnya, 

akan tetapi berusaha memfasilitasi kegiatan belajar terutama terhadap materi 

pembelajaran yang tingkat kesulitan di atas rata-rata sehari-hari. Dengan demikian, yang 

tidak sekedar bekerja secara rutin, akan tetapi memerlukan usaha ekstra keras. 
 

b. Relevan dipakai dalam implementasi kurikulum Pendidikan Jasmani  

Model pembelajaran Pakem dapat dipakai sebagai wahana atau instrument untuk 

mencapai tujuan pendidikan jasmani diekolah dasar karena secara khusus dirancang 

untuk meningkatkan hasil belajar disamping melatih proses belajar secara aktif, kreatif 
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dan menyenangkan melalui serangkaian latihan praktek terhadap gerak yang baru 

dipelajari. Dengan memberi kesempatan berlatih kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan motorik disertai pemikiran yang kreatif terhadap sesuatu materi yang sedang 

diajarkan memungkinkan wawasan pengetahuan dan keterampilan siswa tentang materi 

yang sedang dibahas akan semakin luas. Demikia pula, siswa akan terlatih atau terbiasa 

memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi sehari-hari di masyarakat.  

   

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pengembangan 

model ini adalah: 

a. Desain pengembangan model pembelajaran Pakem merupakan model pengembangan 

kemampuan aktivitas dan kreativitas siswa yang berkenaan dengan aspek 

pendahuluan, pengembangan, pengulangan, pembaharuan, cooling down dan umpan 

balik. Sedangkan kegiatan pembelajaran memiliki langkah-langkah berikut: orientasi, 

pelacakan, konprontasi, inkuiri, akomodasi, dan transfer. Evaluasi hasil belajar 

dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran pendidikan jasmani khususnya 

tingkat perkembangan kemampuan dan keterampilan gerak siswa. 

b. Implementasi model pembelajaran Pakem meliputi tahapan-tahapan kegiatan 

pembelajaran yaitu tahap pendahuluan yang meliputi kegiatan pemanasan dan 

pembentukan seperti kegiatan kelentukan, pelemasan, pelepasan. Tahap kegiatan inti 

meliputi kegiatan mengulang hal yang sudah dipelajari dan mempelajari gerak yang 

baru. Tahap kegiatan penutupan meliputi kegiatan cooling down dan umpan balik 

terhadap materi yang sedang dipelajari. 

c. Dampak penggunaan model pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan 

pengetahuan dan keterampilan belajar siswa, ini terbukti dengan adanya perbedaan 

skor rata-rata hasil belajar Penjas antara sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran 

yang menggunakan model pembelajaran Pakem. 

d. Keunggulan model pembelajaran ini adalah dapat meningkatkan kualitas kemampuan 

atau unjuk kerja guru pendidikan jasmani dan sangat relevan digunakan dalam 

implementasi kurikulum pendidikan jasmani yang berbasis kompetensi. 

e. Faktor dukungan pengembangan model pembelajaran ini datang dari semangat kerja 

guru, latar belakang pendidikan guru, pengalaman kerja guru, kesiapan siswa dalam 

belajar dan ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai. 
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Implikasi  

a. Implikasi teoritis, bahwa pembelajaran yang efektif menuntut siswa berpartisipasi 

aktif dalam keseluruhan kegiatan pembelajaran. Dengan berpartisipasi aktif siswa 

akan mendapat pengalaman baik hasil belajar maupun proses memperoleh hasil 

belajar. Model pembelajaran ini sangat memperhatikan tahapan perkembangan 

kemampuan aktivitas kreatif siswa, misalnya siswa diberi contoh gerak yang biasa 

dilakukan pada pembelajaran pendidikan jasmani sebagai kasus nyata di lapangan 

yang sesuai dengan taraf perkembangan berfikir anak-anak. 

b. Implikasi praktis, bahwa temuan penelitian menunjukan model pembelajaran ini hasil 

pengembangan dapat dipakai untuk mengembangkan kemampuan wawasan berfikir 

dan keterampilan siswa dalam mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasar, 

karena adaptabelitas dan efektivitas yang tinggi dalam implementasinya terjadi proses 

sosialisasi dan desiminasi. 
 

Rekomendasi 

a. Rekomendasi ditujukan kepada pihak guru, pihak kepala kantor Depdiknas bidang 

Pendidikan Dasar dan pihak peneliti yang akan mengembangkan penelitian dan 

pengembangan selanjutnya. 

b. Pihak guru, model pembelajaran ini dapat dipakai sebagai salah satu alternative 

terutama yang berkaitan belum optimalnya pengembangan kemampuan aktivitas dan 

kreativitas siswa. 

c. Pihak Depdiknas, untuk mengembangkan model pembelajaran ini perlu adanya 

dukungan dan kebijakan dari Depdiknas yang mampu merangsang para guru bersedia 

mengembangkan model kemampuan berfikir kreatif siswa. 

d. Pihak PGSD, sebagai institusi penyiap tenaga kependidikan jenjang sekolah dasar 

perlu memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap penemuan ini, terutama 

melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap berbagai model pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. 

e. Pihak peneliti berikutnya untuk menggali terus melakukan penelitian dan 

pengembangan pada mata pelajaran pendidikan jasmani  dengan jenjang yang sama di 

sekolah dasar. Selanjutnya kaji ulang terhadap penelitian yang sama perlu dilakukan 

agar lebih sempurna hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran Pakem 

ini. 
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POTRET KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI DI KABUPATEN 
INDRAMAYU (TINJAUAN HISTORIS TAHUN 1970-2007) 

 
Oleh 

Wawan Darmawan  
 

ABSTRAK 

Permasalahan utama yang dibahas adalah mengapa penduduk Indramayu belum optimal 
dalam memanfaatkan potensi diri?. Daerah penelitian menyebar di Kabupaten Indramayu 
(Kecamatan Kroya, Indramayu, Balongan dan Losarang), dimana berbagai persoalan 
seperti masalah tenaga kerja wanita, industri petasan, pertambangan minyak dan industri 
garam rakyat menjadi sorotan utama. Meskipun tidak meliputi seluruh peristiwa penting 
di setiap kecamatan, paling tidak dapat mewakili bagaimana gambaran kehidupan sosial-
ekonomi  penduduk selama rentang waktu kajian. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode historis, (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Teknik 
penelitiannya meliputi studi kepustakaan dan wawancara, konsep-konsep ilmu sosial 
digunakan untuk membantu mempertajam analisis terhadap berbagai fakta yang 
ditemukan. Dari hasil penelitian ini aktifitas yang telah berlangsung secara turun temurun 
diwakili oleh industri petasan dan garam rakyat, dimana masing-masing  memiliki 
dinamika dan persoalan khas sendiri. Keduanya berpotensi menyerap tenaga kerja, 
dengan memberikan kesempatan bagi penduduk setempat terlibat didalamnya. 
Keberadaan industri petasan ini telah berlangsung lama, namun belum ada ijin secara 
resmi, karena bahan bakunya dianggap berbahaya. Hal ini tidak menyurutkan niat 
penduduk, selaman belum ada solusi yang dianggap tepat dalam proses pembuatan kerap 
’kucing-kucingan’ dengan fihak berwajib. Mengenai fenomena tenaga kerja wanita ke 
luar negri di Kecamatan Kroya, didorong oleh adanya tuntutan ekonomi, gaya hidup, dan 
kesempatan yang tampaknya diselesaikan secara ’instan’. Dengan ketrampilan terbatas 
dan harus meninggalkan keluarga relatif lama, mereka bersemangat menjadi TKW 
mengejar ringgit, dolar ataupun dinar, sementara kaum laki-laki tetap tinggal di desa 
sambil membantu mengurus keluarga. Untuk masalah yang terjadi di Balongan, secara 
perlahan penduduk setempat harus mampu beradaptasi dengan ligkungan yang berubah, 
dari kehidupan pertanian memasuki industri teknologi tinggi (pertambangan). Mereka 
berusaha agar dapat terlibat secara langsung shingga bisa ikut menikmati potensi alamnya 
antara lain dengan menyiapkan diri secara baik antara lain melalui pendidikan agar tidak 
hanya jadi penonton. Konteks ekonomi, sosial-budaya dan politik nampak menjadi begitu 
penting dalam melihat persoalan di ke empat kecamatan yang ada di Kab. Indramayu. Di 
era abad ke 20, tuntutan kehidupan sangat tinggi sehingga siapapun perlu bekerja keras 
tidak hanya ’orang kecil’ saja, tapi juga pemerintah harus memberi kemudahan atau 
fasilitas untuk mendukungnya. Niscaya lewat pendidikan baik formal maupun informal, 
secara perlahan pengentasan kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Indramayu yang cukup 
dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam tetapi kurang diimbangi dengan 
tersedianya sumber daya manusia yang bekualitas dapat teratasi.  
 

Kata Kunci : induatri petasan, petani garam, industri Balongan, TKW 
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PENDAHULUAN 

Pada dasawarsa tahun 1970 dan 1980, Indonesia mengalami proses perubahan 

sosial yang relatif tinggi sehingga mempunyai akibat yang luas serta dalam. Keadaan ini 

ditandai dengan masuknya ekonomi dunia ketengah ekonomi nasional, yang diikuti oleh 

usaha-usaha besar lewat penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negri. 

Perubahan itu juga memberikan dampak baik positif maupun negatif bagi ligkungan 

sekitar meliputi kehidupan manusia (penduduk) serta lingkungan alam (pencemaran, 

kerusaan lingkungan). Selanjutnya keadaan seperti tersebut di atas akhirnya membawa 

dinamika tersendiri di beberapa tempat di Kabupaten Indramayu seperti di Kecamatan 

Kroya, Indramayu, Balongan dan Kecamatan Losarang. dimana dengan leluasa 

membentuk masyarakat ekonomi baru baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu 

persaingan antara sektor ekonomi yang bercorak tradisional dengan ekonomi modern 

menjadi semakin tajam. Akibat sosial dari gejala ekonomi ini antara lain dislokasi sosial, 

pengangguran, kriminalitas yang semakin meningkat, dan sebagainya. 

 Fenomena di atas tergambar pula di kabupaten Indramayu, sebagai salah satu 

kabupaten di Jawa barat yang memiliki sumber daya alam beragam: laut, dengan hasil 

ikan dan garam, maupun hasil pertanian serta tambang minyak. Sayang untuk beberapa 

hal belum banyak memberi kesejahteraan secara merata kepada sebagian besar penduduk 

di kabupaten ini. Ada sesuatu yang berkenaan dengan perasaan tidak berdaya, tidak 

bermakna, terpencil dari situasi atau lingkungan sekitar kehidupannya yang sedang 

berubah, yang dapat dikatakan semacam keterasingan (Kuntowijoyo, 1987: 81). Oleh 

sebab itu dinamika kehidupun sosial-ekonomi kurang memperlihatkan kearah perbaikan 

yang progress selama tahun kajian penelitian. Dalam beberapa hal malah dapat dikatakan 

mundur yang nampak pada masalah industri petasan dan tenaga kerja wanita, sedangkan 

keajegan ada pada industri garam rakyat. Sementara untuk masalah Balongan (minyak 

bumi), dapat disebutkan menjadi salah satu hal yang memiliki respon positif menuju 

kearah perbaikan dari perubahan lingkungan setempat, meski belum dapat dikatakan 

optimal memberikan kesejahteraan. 

Masalah industri petasan dan garam rakyat yang telah berkembang sejak lama di 

Kabupaten Indramayu, tampak bahwa masih belum ada perubahan yang berarti, kecuali 

secara terbatas telah memberikan kesempatan kerja bagi penduduk sekitar mendapatkan 

tambahan penghasilan. Jika dilihat kegiatan ekonomi ini berpotensi dalam memberikan 

jalan bagi seluruh penduduk Indramayu kearah perubahan sosial-ekonomi yang 

signifikan. Di Kecamatan Indramayu, dimana industri petasan berada terdapat 

permasalahan serius yang belum juga selesai, yakni tentang hasil produksi legal atau 
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illegal. Kehati-hatian pemerintah daerah perlu dilihat sebagai bentuk preventif dari ekses 

buruk yang mungkin terjadi, sedangkan ‘kenekatan” penduduk setempat untuk terus 

memproduksi petasan juga harus dilihat sebagai salah satu usaha mendapatkan 

penghasilan tambahan guna mencukupi kehidupan keluarganya. Apa lagi mereka 

memiliki ketrampilan teknis meracik serbuk petasan sehingga mendapatkan hasil/ jenis 

petasan yang dapat meletus atau meledak dengan berbagai variasinya.    

Sementara itu pada industri garam rakyat belum menampakkan adanya perubahan 

atas kehidupan petani garam, yang justru paling bekerja keras sepanjang musim kemarau 

dalam mengolah air penggaraman/ air laut. Disatu pihak kelompok pengumpul malah 

mendapatkan kesempatan dalam mengambil keuntungan dari situasi yang kurang 

‘bersahabat’ dari petani garam. Ketidakberdayaan para petani perlu dibantu oleh 

pemerintah setempat, karena dari mereka dihasilkan butiran garam yang mempunyai nilai 

jual untuk membantu kehidupan ketika sawah di Losarang tidak memberikan hasil 

dimusim kemarau.      

Untuk masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja wanita lebih 

memprihatinkan, karena dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan secara 

kuantitas yang pergi ke luar negeri. Sebaliknya dapat dikatakan tidak atau kurang dalam 

meningkatkan kualitas sumber manusianya di Kecamatan Kroya. sebagai salah satu 

wilayah yang banyak mengirimkan tenaga kerja wanita tersebut. Seperti diketahui bahwa 

uang yang masuk ke kecamatan ini tiap tahun relatif banyak, sayang tidak dimanfaatkan 

untuk upaya membangun atau meningkatkan sumber daya manusia setempat, tetapi lebih 

kepada pemenuhan kebutuhan material (rumah, kendaraan, tanah, dll), kearah gaya hidup 

modern. Selain daripada itu para TKW sering mendapat perlakuan tidak manusiawi baik 

ketika sedang bekerja di luar negeri maupun di dalam negeri, ketika mereka pulang 

kampung.. Pihak pemerintah daerah tampaknya juga kurang memberikan pelayanan, 

bahkan untuk tingkat RT/RW juga memperlihatkan ketidak pedulian,  sehingga kalau 

terjadi kasus-kasus kekerasan, penganiayaan, meninggal dunia akan mengalami kesulitan 

informasi/ melacaknya dari mana keluarga mereka berasal. 

Terakhir untuk masalah yang terjadi di Balongan justru menunjukkan adanya 

kepedulian terhadap mereka (petani Balongan) yang kehilangan tanah/ sawah akibat 

proyek pertamina. Meskipun sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak pertamina, 

penduduk sekitar juga dilibatkan dalam proyek-proyek sebagai tenaga kerja kasar. 

Mereka tidak memiliki keahlian untuk masuk dalam industri minyak Balongan yang 

memang membutuhkan keahlian tertentu. Keadaan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah 
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bagi pemerintah setempat untuk menyiapkan penduduknya menjadi pemain aktif dalam 

pembangunan, bukan  menjadi penonton di rumah sendiri. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan adalah metode historis dengan menggunakan studi 

literatur dan wawancara sebagai teknik penelitiannya. Metode historis adalah proses 

menguji dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau 

dan menuliskan hasilnya berdasarkan fakta yang telah diperoleh yang disebutkan 

historiografi (Gottschalk, 1975: 32). Pendapat yang lain mengatakan bahwa metode 

historis adalah suatu proses pengkajian, penjelasan dan analisis secara kritis terhadap 

rekaman serta peninggalan masa lampau (Syamsuddin, 1996: 63). Adapun langkah-

langkah penelitian dalam metode historis ini meliputi: pertama heuristik; yaitu suatu 

kegiatan mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah; kedua kritik 

sumber, yaitu meneliti secara kritis baik ekstern maupun intern terhadap semua sumber 

sejarah yang berhasil dikumpulkan sehingga mendapatkan sejumlah fakta tentang 

fenomena sosial-ekonomi di Kabupaten Indramayu sejak tahun 1970-2007; ketiga adalah 

interpretasi yang merupakan tahapan  menafsirkan sederet fakta yang telah diperoleh 

dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, selanjutnya adalah historiografi yang 

merupakan tahapan terakhir yakni proses rekonstruksi kembali peristiwa penting terkait 

kehidupan sosial-ekonomi penduduk di Kabupaten Indramayu. 
 

Gambaran Umum Wilayah Indramayu 

Kabupaten Indramayu termasuk salah satu kabupaten yang terkenal sebagai 

penghasil beras di Jawa Barat. Dari keseluruhan luas yang mencapai 204.011 ha, lahan 

persawahan menduduki peringkat atas yakni 41, 90%. Padi memang merupakan 

komoditas utama di  Indramayu, berdasarkan data dari BPS setempat produksi 

mencapai 969.779, 78 ton (BPS, 2003: 128).     
 

Kehidupan Sosial-Ekonomi di Kabupaten Indramayu Kecamatan Indramayu 

Keberadaan industri petasan di Kecamatan Indramayu dan khususnya di Desa 

Teluk Agung dapat dikatakan tetap bertahan, meskipun mengalami pasang-surut yang 

berkaitan erat dengan kebijakan politik. Industri ini telah lama berkembang dan 

dijalankan secara turun-temurun dalam lingkungan keluarga masing-masing. Oleh sebab 

itu dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial-ekonomi penduduk setempat tidak pernah 

lepas dari usaha ini, meskipun berbagai tantangan terus saja mengiringi. Hal ini 

menunjukkan jika kegiatan ekonomi berupa industri petasan secara langsung telah 

memberikan kesempatan dan menjadi salah satu alternatif bagi mereka untuk 
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mendapatkan penghasilan tambahan di bulan-bulan tertentu (menjelang puasa/ lebaran 

dan natal/ tahun baru).   

Seperti sudah disinggung sebelumnya meskipun ada larangan dari pemerintah 

yang mengatur tentang pembuatan bahan peledak yang merupakan bahan utama membuat 

petasan, tetap terus berlangsung meski secara sembunyi diproduksi. Permintaan pasar 

yang masih cukup banyak ditambah industri ini mampu menyerap tenaga kerja setempat, 

tampaknya menjadi alasan kuat mengapa mereka terus mempertahankannya atau 

menggantungkan kehidupan keluarganya pada industri tersebut.. Secara langsung 

memberikan konstribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat 

pendukungnya seperti pengusaha maupun pekerjanya.  Sebagai contohnya, seorang 

pengusaha besar rata-rata memperoleh  keuntungan antara Rp. 3.500,000,- sampai Rp. 

4.300.000,-/ bulan  dengan modal  sekitar Rp. 7.500.000,- sampai Rp. 10.000.000,- ;untuk 

kelompok pengusaha menengah keuntungan berkisar Rp. 2.300.000,- sampai Rp. 

3.500.000,-/ bulan, sedangkan industri skala kecil memperolah Rp. 750.000,- sampai 

2.300.000,-/ bulan dari modal yang harus dikeluarkan yakni sekitar Rp 1.000.000, sampai 

Rp. 5.000.000,-  (Hasil wawancara dengan Supandi 7 November 2009) 

Tidak hanya para pengusaha saja yang menikmati pendapatan dari industri 

petasan, tetapi juga pekerjanya yang dapat dilihat dari upah yang diterima. Perbedaan 

tingkat upah yang diterima pekerja tergantung dari jenis pekerjaan yang ditekuni. 

Mencampur bahan peledak dan mengisi bahan peledak ke dalam selongsong/ congkong 

mendapatkan Rp. 150.000,-/ bulan., dan ini merupakan pendapatan tertinggi diantara 

yang lainnya di tahun 1985 yang mengalami kenaikan hampir dua kalipat di awal tahun 

2000-an (Hasil wawancara dengan Slamet, tgl 18 November 2009)..      .    

Dari kegiatan ini pula hampir 350 keluarga/rumah tangga di kecamatan 

Indramayu, yang artinya ada sekitar 1.400 orang terserap sebagai pengrajin petasan 

(pengusaha maupun para pekerja) di tahun 1980-an. Keadaan ini bertambah atau 

meningkat di tahun 2000-an menjadi 450 kepala keluarga yang juga berarti menyerap 

lebih banyak tenaga kerja. Bisa dihitung beberapa bulan dalam satu tahun mereka 

mendapat kesempatan ‘menikmati’ hasil yang relatif lebih besar di luar sektor pertanian. 

Dengan berbagai alasan, keberadaan industri petasan ikut memberikan kontribusi riil atas 

kesejahteraan ekonomi penduduk sekitar dan secara tidak langsung ikut melestarikan 

ketrampilan maupun kepandaian meramu bahan peledak. Apa lagi sejak anak-anaak 

mereka sudah terbiasa melihat proses ketrampilan lewat orang tua masing-masing/ rumah 

tangga lain dilingkungannya. Kecintaan membuat petasan secara turun temurun telah 

diperkenalkan sejak mereka usia dini, sehingga tidak mengherankan bila anak-anak juga 
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menjadi bagian dari cara memproduksi petasan meskipun masih terbatas yakni memberi 

krim petasan pada selongsong di waktu senggangnya. Berapapun hasilnya ini telah 

membantu ekonomi keluarga, dan yang terpenting bahwa ketrampilan membuat petasan 

telah mereka ajarkan kepada generasi muda setempat. Inilah modal penting yang tidak 

dapat diperoleh disekolah formal, mereka langsung melihat, mengamati, dan 

mempraktekkan sendiri dalam jangka waktu lama.dibawah pengawasan keluarganya. 
 

Kecamatan Losarang 

Salah satu sentra produksi garam rakyat di Jawa Barat adalah Kecamatan 

Losarang - Indramayu, yang terlihat sibuk di musim kemarau antara setiap 

pertengahan bulan Juni-Oktober. Pada musin kemarau para petani garam, kami sebut 

seperti itu mudah memproduksinya, karena mereka betul-betul mengandalkan pada 

faktor cuaca selain tentunya lahan di dekat pantai dimana air laut sebagai bahan 

utamanya berada. Umumnya petani garam di Losarang Indramayu termasuk dalam 

petani yang menyewa tanah/ lahan penggaraman atau yang menggarap tambak milik 

orang lain melalui sistem maro. Berturut-turut adalah petani garam yng hanya 

bermodalkan tenaga alias buruh dan terakhir adalah petani garam yang mengolah 

tanahnya sendiri.   

Setiap satu lahan garapan dengan luas 1 ha, produksinya berkisar antara 3-4 ton, 

dan selama musim kemarau mereka dapat panen hingga 3 kali. Bila dihitung berarti satu 

kali musim kemarau dihasilkan sekitar 9-12 ton garam untuk lahan penggaraman seluas 1 

ha. Berdasarkan data, lahan di Kecamatan Losarang dapat mencapai sekitar 30.000 ton/ 

tahun (http://www.pelita.or.id/baca.php). Produksi yang melimpah ternyata tidak 

sebanding dengan jumlah keuntungan yang diperoleh petani garam. Ketika hasil 

berlimpah tepatnya saat panen raya, para pedagang yang disebut pengumpul berusaha 

membeli dengan harga murah, tidak langsung dijual ke konsumen tetapi ditimbun/ 

disimpan dahulu. Baru dilempar kepasaran pada saat harga tinggi, sehinga keuntungannya 

pasti berlipat dari harga belinya dahulu. Sebagai contoh, pada tahun 1979 dimana harga 

garam dari petani sekitar Rp. 7,-/ kg, dijual kemudian di Jakarta seharga Rp. 25,-/ kg, 

petani hanya mendapatkan Rp. 84.000/ ton/ ha/tahun sedangkan pedagang pengumpul 

memperoleh Rp. 300.000,-. Sebagai perbandingannya di tahun 2007 harga garam naik 

menjadi Rp. 350,-/ kg, yang menurun ketika panen raya diangka Rp. 220,- -Rp. 240,-/ kg. 

Dari tahun ketahun memang ada peningkatan harga jual garam setiap kilogramnya, tetapi 

tetap saja tiak dapat dinikmati petani karna tuntutan hidup juga meningkat, dimana harga-

harga kebutuhan pokok juga secara otomatis naik. Tampaknya naiknya harga jual bukan 

berarti bahwa petani akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Kehidupannya tetap 
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tidak beranjak, masih belum ada perubahan kualitas hidup meski cara kerja mereka tidak 

pernah berubah menjadi ringan, tetap harus bekerja keras dari tahun ketahun. 

Betapa jauh perolehan petani dibandingkan pedagang yang nota benenya tidak 

mengeluarkan tenaga guna mengolah air penggaraman selama 3-4 bulan, diwaktu 

kemarau. Jatuhnya harga garam selalu terjadi setiap memasuki masa panen raya, 

sementara petani harus berhadapan dengan kekuatan ekonomi pemilik modal, sehingga 

tidak punya daya tawar. Disamping itu mereka tidak punya prasarana menyimpan garam, 

kebutuhan hidup harus segera dipenuhi, sedangkan mereka tidak punya pekerjaan lain 

kecuali mengolah garam. Keadaan ini memperlihatkan bahwa posisi petani garam rentan 

tehadap permainan harga, apalagi tidak ada harga pembelian pemerintah (HPP), sehingga 

pedagang yang ‘berkuasa’ menentukan harga dasar garam ditiap sentra garam. Dengan 

posisi tawar yang rendah para petani sulit menolak ketentuan harga yang ditentukan 

pedagang, bila mereka mencoba mempertahankan harga secara wajar sering berakibat 

garam sulit dijual. Akibat selanjutnya terjadi penumpukan, sementara mereka tidak 

mempunyai gudang penampungan, sehingga tidak mengherankan jika garam yang telah 

dipanen berjajar dipinggir jalan karena tidak laku.   

Pada umumnya setiap ha dikerjakan oleh 5-6 orang, berarti di wilayah penelitian, 

tepatnya Desa Santing dan Muntur kecamatan Losarang yang memiliki luas penggaraman 

40 ha, melibatkan sekitar 200–240 orang tenaga kerja. Suatu jumlah yang cukup besar 

disaat mereka tidak bekerja di lahan persawahan (padi), yang artinya dapat menghidupi 

keluarga pada waktu kesulitan melanda wilayah ini. Potensi ini harus menjadi pehatian 

semua fihak, bahwa ada perjuangan tanpa lelah dari sebagian penduduk golongan bawah 

di Losarang Indramayu yang berjuang mendapatkan penghasilan secara mandiri. 

Pendapatan utama di musim kemarau, bukan sebagai tambahan bagi para buruh dan 

mereka yang mengolah sendiri lahannya sedangkan bagi mereka yang hanya 

menyewakan mungkin merupakan  pendapatan tambahan atau sampingan.  
      

Kecamatan Kroya 

Keterlibatan wanita kroya dalam meningkatkan perekonomian keluarga dengan 

jalan bekerja keluar negeri bukanlah hal baru. Kondisi tersebut tidak terlepas dari factor 

ekonomi dan social-budaya yang berkembang di wilayah ini. Kewajiban mencari nafkah 

secara kultur memang ada pada pundak kaum laki-laki, namun ketika dianggap tidak 

mencukupi telah mendorong wanita Kroya untuk bekerja. Muncul pertanyaan mengapa 

harus ke luar negeri, yang tentunya meninggalkan keluarganya seperti anak, suami serta 

orang tuanya. 
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Kesempatan yang ada pada pada awalnya mencari pekerjaan dengan penghasilan 

yang dianggap besar waktu itu yakni menjadi tenaga kerja wanita diluar negeri.  Apa lagi 

yang diperlukan adalah mereka yang mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga, 

pekerja di restoran sebagai tukang cuci dan pekerjaan lain yang tidak menuntut kualifikasi 

pendidikan tertentu ataupun keahlian khusus. Sebagian besar lowongan yang ada memang 

erat dengan pekerjaan wanita sehari-hari. Inilah tampaknya yang menjadi daya tarik, 

sehingga tanpa fikir panjang umumnya mereka siap untuk berangkat.  Bukan lagi menjadi 

hal yang dilarang atau menjadi perbincangan diantara tetangganya jika salah satu anggota 

keluarganya ada yang berangkat. Apa lagi mereka memberikan konstribusi secara 

ekonomi melalui kiriman uang yang dapat mencapai  juta rupiah bagi keluarganya, berarti 

ada uang berkisar  ratusan juta rupiah yang beredar di desanya. Andai dimanfaatkan 

secara bijak kemungkinan akan ada perubahan yang lebih baik, selanjutnya pengiriman 

TKW tidak perlu lagi.    

Bagi masyarakat Kroya wanita ibarat harta berharga, lebih mengutamakan anak 

perempuan dikarenakan dapat secara cepat menghasilkan uang dengan cepat karena 

ketika dewasa akan memberangkatkan anaknya menjadi TKW. Bekerja di luar negeri 

telah menjadi suatu alternatif menarik bagi sebagian orang,  di Indramayu dan khususnya 

dari Kroya. Terdorong oleh kebutuhan hidup dan impian mendapatkan penghasilan yang 

layak maka banyak orang yang mencoba peruntungannya menjadi TKW. Hal ini dapat 

dilihat dari kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia, dimana 

jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki.  Tidak adanya data yang rinci tentang 

jumlah TKW yang diberangkatkan dari wilayah ini, diperkirakan di tahun 2006 

mendekati seribu orang. Pada kenyataannya  jumlah mereka di Kabupaten Indramayu 

telah mencapai lebih dari 45.000 orang.  Hal ini disebabkan banyak yang pergi tanpa 

terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja setempat atau dengan kata lain statusnya illegal. 

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengontrol tenaga kerja illegal diantaranya 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara menyebarkan leaflet 

dan brosur yang berisi himbauan agar mereka mempersiapkan semua persyaratan 

administratif jika hendak bekerja ke luar negeri. Selain itu harus melibatkan aparat desa 

dan ketua RT/RW yang ada dimasing-masing desa, agar mendapatkan data secara riil 

berapa jumlah yang berangkat dan alamat keluarganya dengan jelas.,  
 

KESIMPULAN     

Masalah kerja keras tidak perlu lagi dipertanyakan untuk melihat fenomena di 

keempat wilayah kajian di Kabupaten Indramayu yang menitik beratkan pada dinamika 

yang terjadi di industri petasan, garam rakyat, tenaga kerja wanita dan petani Balongan. 
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Berbagai kendala, tantangan, kesempatan dan perubahan yang terjadi mereka coba sikapi 

dengan cara pandang mereka, meski sering bersinggungan dengan aturan ataupun fihak 

lain bahkan kultur yang ada. Semua itu tampaknya bermuara pada apa yang namanya  

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.  

Campur tangan dari fihak pemerintah perlu lebih intensif baik memberikan 

kemudahan, fasilitas, aturan pelayanan sehingga masyarakat bisa bekerja lebih nyaman, 

berkarya lebih baik  dan terlindungi haknya  Jika dilihat potensi geografis menyangkut 

keragaman sumber alam setempat, Indramayu bukan termasuk daerah miskin, begitu pula 

dengan orang/ penduduk yang tinggal di wilayah ini mau bekerja keras. sampai awal abad 

21 memang belum ada peubahan yang berarti dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih 

baik, merebaknya pengumpul/ tengkulak, calo tenaga kerja, dan kesadaran terbatas akan 

pendidikan perlu digarisbawahi untuk lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat.       
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ABSTRAK 

Pendidikan yang bermutu tidak terlepas dari pembiayaan pendidikan. Pembiyaan 
pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang 
tua. PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan mengungkapkan yang menjadi urusan 
pemerintah, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada dua, yaitu biaya operasional 
dan biaya investasi. Namun berapa proporsi untuk masing-masing dalam pembiayaan 
pendidikan ini masih belum diketahui secara jelas. Dengan masalah tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk memetakan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat, baik 
kategori biaya investasi, operasional, maupun personal. Dengan metode deskriptif dan 
pendekatan kualitatif dan kuantitatif penelitian ini melakuka sampling secara purposive 
dengan kriteria (1) PAD kab./kota ada dalam posisi tinggi, sedang, dan rendah, (2) 
kondisi sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah. dengan kriteria tersebut didapatkan 
12 kab./kota dan 228 responden yang terdiri dari pihak sekolah, dinas pendidikan 
kab./kota, dan orang tua siswa. Temuan penelitian menunjukkan kecenderungan biaya 
operasional SD per siswa per tahun mencapai Rp 388,320.92. Di SMP sebesar Rp 
503,651.39. Sedangkan di SMA sebesar Rp 1.524.909.00. Biaya investasi di SD per siswa 
per tahun mencapai Rp 1,473,572.30. Di SMP Rp 1,241,280.59. Di SMA Rp 
713.905.000. Biaya personal pada kategori yang sama, di SD sebesarRp 3,163,450.00. Di 
SMP mencapai Rp 5,209,300.00. Di SMA mencapai Rp 3.515.000,00. Pemda Propinsi 
Jabar memiliki peran yang signifikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan 
SD, SMP, dan SMA. Rata-rata pemenuhan biaya operasional oleh Pemda Propinsi Jabar 
untuk SD mencapai 6,44%, SMP mencapai 25,85% dan SMA mencapai 11,80%. 

Kata kunci: Peta pembiayaan, biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. 

 

PENDAHULUAN 

Penganggaran pendidikan 20% pada tahun 2009 telah dicanangkan oleh 

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. Tekad ini telah ditegaskan oleh Gubernur 

Ahmad Heryawan pada pidato hari peringatan Kemerdekaan RI Ke-63 Tahun 2008, 17 

Agustus 2008 di Lapang Gasibu Bandung. Lebih jauh PP 48/2008 menjelaskan bahwa 

dana pendidikan dibagi kepada biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal. 

Urusan pemerintah daerah dalam biaya, khususnya untuk pendidikan dasar 9 tahun ada 
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dua, yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Namun berapa proporsi untuk masing-

masing dalam pembiayaan pendidikan ini masih belum dirasakan jelas.  

Ketidakjelasan ini berdampak pada munculnya ketimpangan pembangunan 

pendidikan antara masyarakat yang miskin dengan yang kaya dan antara satu kab./kota 

degan kab./kota lainnya di Jawa Barat. Dalam konteks tersebut, keadilan dalam 

pembiayaan pendidikan menjadi angan-angan belaka. Kajian ini secara khusus mencoba 

memetakan pembiayaan pendidikan antara pemerintah propinsi dan kab./kota di Jawa 

Barat. 

Masalah penelitian adalah: (1) Bagaimana biaya operasional, biaya investasi, dan 

biaya personal untuk  sekolah dasar (SD) di Jawa Barat? (2) Bagaimana biaya 

operasional, biaya investasi dan biaya personal untuk sekolah menengah pertama (SMP) 

di Jawa Barat? (3) Bagaimana biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal untuk 

sekolah menengah atas (SMA) di Jawa Barat? (4) Bagaimana peta pembiayaan 

pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat dilihat dari biaya operasi, investasi,  dan 

biaya personal? 

Tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi yang lengkap, valid, dan up to 

date (terkini) mengenai pemetaan  pembiayaan pendidikan dasar dan menengah di Jawa 

Barat, baik kategori biaya investasi, biaya operasional, maupun biaya operasional dengan 

kejelasan sumber-sumber dan proporsi (persentase) pemenuhan kebutuhan pembiayaan 

pendidikan dasar di Jawa Barat, sehingga ada kejelasan posisi Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah 

dari APBD Propinsi Jawa Barat untuk masing-masing Kab./kota.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik untuk: 1) 

Penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah; 2) Penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat kab/kota dan 3) Penyelenggaraan pendidikan di tingakt provinsi. Adapun manfaat 

penelitian bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah adalah memberikan 

informasi pengetahuan mengenai komponen-komponen yang harus dibiayai dalam 

penyelenggaraan sekolah, serta besaran biaya penyelenggaraan sekolah yang berorientasi 

pada mutu, dan pentingnya keterlibatan orang tua siswa dalam pengelolaan pembiayaan 

di sekolah.  

Untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat kab/kota diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai aspek – aspek yang harus ditanggulangi oleh kab/kota 

melalui dana bos, serta pentingnya keterlibatan dinas pendidikan kab/kota dalam 

perencanaan, pengalokasian, evaluasi dan pengendalian pembiayaan oleh sekolah-sekolah 

yang berada di bawah pengendalian dinas pendidikan kab/kota. Juga memberikan 
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informasi mengenai besaran dana BOS untuk  menanggulangi penyelenggaraan SD, 

SMP, dan SMA baik kategori sekolah bermutu tinggi, bermutu rendah dan bermutu 

sedang. Sekaligus memberikan informasi mengenai pentingnya penyusunan peraturan 

atau pedoman pembiayaan pendidikan dasar dan menengah baik pada level mikro 

(sekolah) maupun pada level makro (kab./kota) untuk memberikan informasi yang jelas 

mengenai keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan sekolah. 

Untuk penyelenggaraan pendidikan di tingkat provinsi penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai komponen-komponen yang harus dibiayai oleh 

pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, 

baik biaya operasional maupun biaya investasi, memberikan informasi mengenai 

kewenangan dan tanggungjawab pemerintah propinsi dalam penyelenggaraan pendidikan 

dasar dan menengah di Jawa Barat, dan adanya informasi mengenai perlunya alokasi 

yang lebih besar untuk subsidi bea siswa pendamping (bos pendamping) bagi 

penyelenggaraan SD, SMP, dan SMA, khususnya bagi masyarakat miskin di Jawa Barat. 

 

 

Fokus kajian pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembelajaran. Artinya apa 

yang dibiayai ditujukan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Semua 

komponen pembiayaan pendidikan baik yang utama maupun pendukung utama harus 

diposisikan untuk pencapaian pembelajaran yang bermutu. Tujuannya adalah 

menghasilkan lulusan yang bermutu. 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif diolah melalui reduksi dan klasifikasi untuk memperoleh 

simpulan yang bermakna, verifikasi kondisi empirisnya, untuk menghasilkan 

rekomendasi yang tepat, relevan, dan visible untuk diimplementasikan. Sedangkan data 

kuantitatif diolah dengan menggunakan uji presentase/uji kecenderungan (weighted Mean 

scored), penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik yang digunakan untuk 

menggambarkan dan memprediksi kecenderungan-kecenderungan pembiayaan pada 

tingkat sekolah, kab./kota, dan propinsi.  

Pengolahan data kuantitatif juga dilakukan dengan mengkalkulasi data-data mikro 

(sekolah) kemudian diagregasi menjadi data makro pada tingkat kab./kota dan kemudian 

diagregasi pada tingkat propinsi. 

Populasi penelitian sebanyak 26 kab./kota di Jawa Barat. Dengan asumsi 

homogenitas pada sumber penelitian, maka dilakukan sampling secara purposif dengan 

kriteria (1) PAD kab./kota ada dalam posisi tinggi, sedang, dan rendah, (2) kondisi 

sekolah bermutu tinggi, sedang, dan rendah. Dengan kriteria tersebut didapatkan 12 

kab./kota dan 228 responden yang terdiri dari pihak dinas pendidikan kab./kota, pihak 

sekolah, dan pihak orang tua siswa. Sekolah terdiri dari SD, SMP dan SMA. Ketiga 

jenjang sekolah tersebut dikategorikan pada tiga kategori, yaitu sekolah yang bermutu 

tinggi, bermutu rendah, dan bermutu sedang. Orang tua terdiri dari orang tua siswa di SD, 

SMP dan SMA. Responden orang tua juga diklasifikasi pada tiga, yaitu: orang tua siswa 

yang memiliki anak pada sekolah yang bermutu tinggi, bermutu rendah, dan bermutu 

sedang. 

Selain data langsung dari responden yang digali melalui instrumen angket dan 

pedoman wawancara, peneliti juga menggali data sekunder berupa dokumen mengenai: 

1) kebijakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Jawa Barat, strategi 

dinas, dan program pembiayaan pendidikan kabupaten/kota di Jawa Barat, 2) Data dan 

Informasi profil kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat kabupaten/kota di Jawa 

Barat, 3) Kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah pusat, propinsi dan 

daerah mengenai pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, 4) Anggaran pendapatan 

dan belanja sekolah (APBS) untuk masing-masing jenjang sekolah.  

Permasalahan yang dihadapi dalam penggalian dana adalah tidak semua sekolah 

dan dinas pendidikan kab./kota mau memberikan dokumen anggaran untuk kepentingan 

penelitian. Banyak responden tidak mau memberikan dokumen anggarannya. Kondisi ini 

dapat dipahami, bahwa pihak yang dijadikan sumber penelitian masih khawatir dengan 

keterbukaan dokumen-dokumen anggaran lembaga kepada berbagai pihak. 
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A. Temuan dan Pembahasan 

Data-data dan informasi yang diapat melalui instrumen, wawancara maupun studi 

dokumentasi kemudian dianalisis sehingga menghasilkan besaran biaya yang dikeluarkan 

oleh setiap satuan pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA dengan kategori sekolah bermutu 

tinggi, bermutu sedang, dan bermutu rendah. Selanjutnya dideskripsikan pembiayaan 

pendidikan di Propinsi Jawa Barat yang meliputi deskripsi biaya operasional, biaya 

investasi, dan biaya personal untuk satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA.  

Temuan penelitian menunjukkan biaya operasional SD bermutu tinggi, sedang 

dan rendah per siswa per tahun mencapai Rp 760,384.62; Rp Rp 388,320.92; dan 

212,624.05 . Di SMP sebesar Rp 1,634,722.26; Rp 503,651.39; dan Rp 241,179.80 

Sedangkan di SMA sebesar Rp 2.140.417.00; Rp 1.524.909.00; dan Rp 951.721.00. 

Capaian biaya investasi di SD, SMP, dan SMA per siswa per tahun pada sekolah yang 

dikategorikan bermutu tinggi, sedang, dan rendah sebagai berikut: SD: Rp 2,453,846.15; 

Rp 1,473,572.30; dan 28,190.84. Di SMP: Rp 1,728,367.74; Rp 1,241,280.59; dan Rp 

242,834.34. Di SMA: Rp 5.329.500.000; Rp 713.905.000; dan Rp 384.226.500. Biaya 

personal pada kategori yang sama, di SD sebesar: Rp 11,788,000.00; Rp 3,163,450.00; 

dan 1,740,000.00. Di SMP mencapai Rp 8,930,000.00; Rp 5,209,300.00; dan Rp 

2,720,000.00. Di SMA mencapai: Rp 4.148.000,00; Rp 3.515.000,00, dan Rp 

2.020.000,00. Pemda Propinsi Jabar memiliki peran yang signifikan dalam pembiayaan 

penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, dan SMA). Rata-rata 

pemenuhan biaya operasional untuk SD mencapai 6,44%, SMP mencapai 25,85% dan 

SMA mencapai 11,80%. 

Table.1  
Resume biaya operasional pada sekolah-sekolah yang diteliti 

 

Level sekolah 
Sekolah  Bermutu 
tinggi  

Sekolah Bermutu 
Rendah  

Sekolah Bermutu 
sedang  

SD Rp 760,384.62 Rp 212,624.05 Rp 388,320.92 

SMP Rp 1,634,722.26 Rp 241,179.80 Rp 503,651.39 

SMA Rp 2.140.417.00 Rp 951.721.00 Rp 1.524.909.00 
 

Table.2  
Perbandingan biaya operasional temuan penelitian  

dengan berbagai kajian 
 

Level sekolah Balitbang Depdiknas Draft BSNP ICW 

SD 1.864.000,00 1.300.000,00 1.800.000,00 
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Level sekolah Balitbang Depdiknas Draft BSNP ICW 

SMP 2.771.000,00 1.800.000,00 2.700.000,00 

SMA 3.612.000,00 2.700.000,00 - 
 

Standar biaya ideal sebagaimana dikemukakan oleh berbagai pihak pada tabel 2 

menunjukkan bahwa biaya operasional pada sekolah-sekolah saat ini di Jawa Barat masih 

dibawah standar (hasil kajian). Pengalokasian biaya operasional oleh pihak sekolah 

belum mencerminkan kebermutuan pendidikan. Dalam konteks temuan pembiayaan, 

biaya operasional pada sekolah-sekolah di Jawa Barat secara umum baru sampai pada 

pembiayaan pendidikan dengan kondisi minimal. 
 

Table. 3  
Perbandingan Persentase Alokasi BIS SD, SMP, da SMA  

pada komponen sarana dan prasarana 
 

ITEM BIAYA 

% PADA SEKOLAH 
KATEGORI MUTU TINGGI 

% PADA SEKOLAH 
KATEGORI MUTU 
SEDANG 

% PADA SEKOLAH 
KATEGORI MUTU 
RENDAH 

SD SMP SMA SD SMP SMA SD SMP SMA 

a. Lahan 11.28 
- 

97.71 79.90 
37.06 

56.03 - 
0 

88.30 

b. Bangunan 82.94 
13.39 

0.53 14.68 
48.38 

4.37 - 
0 

2.80 

c. Buku 0.14 
45.54 

1.76 3.98 
5.67 

39.41 100 
100 

8.90 

d. Alat 5.64 
41.07 

0 1.44 
8.88 

0.19 - 
0 

0 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

Item biaya pada komponen  sarana dan prasarana sekolah diprioritaskan secara 

variatif untuk setiap jenjangnya didasarkan pada kondisi sekolah. Implikasi penting dari 

kondisi ini adalah perlu adanya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana berupa lahan, 

bangunan, buku dan alat untuk setiap jenjang sekolah.  
 

Tabel 4 
Perbandingan biaya pendidikan SD yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per 

anak per tahun 
 

Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 
Sedang 

Mutu 
Rendah 

Personal 11,788,000.00  3,163,450.00  1,740,000.00  

Biaya Operasional 760,384.62  388,320.92  212,624.05  

Biaya Investasi 2,453,846.15  1,473,572.30  28,190.84  
Rata-rata BOS SD (Pusat, 
Propinsi, & Kab./Kota) 

Rp 550.000,00 
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Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 
Sedang 

Mutu 
Rendah 

Draft BSNP Rp 1.300.000,00 

Balitbang Diknas Rp 1.864.000,00 
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Table 5.  
Perbandingan biaya pendidikan SMP yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per 

anak per tahun 
 

Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 
Sedang 

Mutu 
Rendah 

Personal 8,930,000.00 5,209,300.00 2,720,000.00 

Biaya Operasional 1,634,722.26 493,153.43 241,179.80 

Biaya Investasi 1,728,367.74 1,241,280.59 242,834.34 

Rata-rata BOS SD (Pusat, 
Propinsi, & Kab./Kota) *) 

Rp 508.000,00 

Draft BSNP Rp 1.800.000,00 

Balitbang Diknas Rp 2.771.000,00 

 *) kasus kota Bandung 

Table 6.  
Perbandingan biaya pendidikan SMA yang ditanggung oleh orang tua dan pemerintah per 

anak per tahun 
 

Jenis Biaya Mutu Tinggi 
Mutu 
Sedang 

Mutu 
Rendah 

Personal 4.148.000,00 3.515.000,00 2.020.000,00 

Biaya Operasional 2.140.417,00 1.524.909,00 951.721,00 

Biaya Investasi 5.329.500.00 713.905.00 384.226.50 

Draft BSNP  SMA Rp 2.700.000,00 

Temuan  
Balitbang Diknas 

Rp 3.612.000,00 

 

Kondisi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen 

yang kuat untuk memberikan pendidikan yang bermutu bagi anak-anaknya. Permasalahan 

yang harus dipecahkan oleh Pemda kab./kota dan Pemda Propinsi adalah bagaimana 

masyarakat miskin yang memiliki anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA dapat 

membiayai berbagai komponen biaya personal, yaitu berupa: (1) alat perlengkapan 

sekolah, (2) biaya transport PP, (3) uang saku/jajan, (4) biaya ekstrakurikuler, dan (5) 

biaya bimbingan belajar. Point 4 dan 5 merupakan pilihan. Artinya memungkinkan tidak 

ada alokasi khusus untuk dua item tersebut. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai hal yang berkaitan dengan 

besar kecilnya biaya pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan 

dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi, angka putus sekolah 

dan tinggal kelas, dan prestasi belajar siswa (Ditjen PUOD, 1993; Trisnawati, dkk, 2001; 

Supriadi, 2002). Oleh sebab itu, dalam konteks perencanaan pembiayaan pendidikan, 

pemahaman tentang berbagai aspek pembiayaan pendidikan sangatlah penting. 
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Pemahaman dimaksud merentang dari hal-hal yang sifatnya mikro (satuan pendidikan) 

hingga yang makro (nasional), antara lain meliputi sumber-sumber pembiayaan 

pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam 

penggunaannya, dan akuntabilitas hasilnya yang diukur dari perubahan-perubahan 

kuantitatif dan kualitatif yang terjadi pada semua tataran, khususnya di tingkat sekolah.  

 

KESIMPULAN 

1. Pemenuhan biaya operasional dan investasi sekolah SD dan SMP saat ini ditanggung 

oleh pemerintah pusat melalui program bos pusat, ditanggung oleh pemerintah 

propinsi melalui program bos propinsi, dan kab./kota melalui bos pendamping.  

Untuk SMA, pemenuhan biaya operasional hanya ditanggung oleh dana BOS 

propinsi, sedangkan dari pemerintah pusat dan Pemerintah daerah tidak ada alokasi 

secara khusus. Untuk biaya investasi, dana didapatkan dari pemerintah, baik 

pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, maupun pemerintah daerah kab./kota. 

2. Dilihat dari pembiayaan pendidikan nyata saat ini Pemerintah Propinsi Jawa Barat 

telah memberikan kontribusi yang besar untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan 

menengah. Namun demikian, dukungan ini baru mencapai kondisi minimal, belum 

untuk mendukung penyelenggaraan sekolah yang bermutu. (rincian persentase peran 

propinsi melalui BO dan BIS. 
 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

Saran Bagi Pemerintah Propinsi Jawa Barat: a) Dalam penyusunan anggaran 

pendidikan seyogyanya ada sinergi antara pemerintahan kab./kota dan propinsi serta 

pusat untuk penyusunan program-program dalam penyelenggaraan pendidikan beserta 

biaya yang menyertainya; b) Perubahan paradigma pembiayaan pendidikan mikro dan 

makro dari konsumsi menjadi investasi; c) Untuk mendapatkan keadilan, khususnya bagi 

masyarakat miskin, Pemerintah Propinsi Jawa Barat harus secara khusus mengalokasikan 

beasiswa bagi anak dari keluarga miskin; d) Untuk kelancaran perencanaan, penggunaan, 

dan akuntabilitas dana bos yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Barat, seyogyanya dana-

dana operasional dan investasi tidak dialokasikan untuk membiayai komponen biaya 

yang sama didanai oleh pemerintah pusat melalui dana bos atau program lainnya. 

Saran Bagi Pemerintah Kab./Kota: a) Besarnya biaya yang harus dikeluarkan 

untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah di Kab./Kota, seyogyanya pemerintah 

daerah memenuhi anggaran 20% untuk alokasi biaya pendidikan dari APBD nya masing-

masing. Hal ini ditujukan untuk lebih leluasanya pemerintah kab./kota dalam memenuhi 
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kebutuhan peyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu; b) Mengingat besarnya biaya 

yang harus ditanggung oleh pemerintah dan minimnya PAD yang dimiliki oleh masing-

masing kab./kota di Jawa Barat, maka seyogyanya pemerintah daerah kab/kota menjalin 

hubungan kerjasama dengan dunia industry untuk turut membiayai pendidikan. 

Pembiayaan dari dunia industry dapat dialokasikan secara khusus untuk membiaya 

komponen atau item tertentu dalam biaya operasional atau biaya investasi; c) Untuk 

kepentingan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan, permerintah daerah 

kab./kota seyogyanya menyusun rencana pembiayaan pendidikan dengan melibatkan 

stakeholder pendidikan, menggunakan biaya dengan prinsis transparan, dan melakukan 

akuntabilitas pendidikan bersama dengan stakeholder; d) Untuk kelancaran pengelolaan 

pembiayaan pendidikan pada level sekolah (mikro), seyogyanya pemerintah daerah--

sebagai pihak yang memiliki kewenangan pokok dalam penyelengaraan pendidikan dasar 

dan menengah--membuat pedoman mengenai perencanaan, penggunaan, dan 

akuntabilitas biaya di tingkat sekolah. 
 

SARAN 

Saran Bagi Kepala Sekolah dan Guru adalah: a) Untuk kepentingan perencanaan, 

penggunaan dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan yang lebih baik di sekolah, 

sebaiknya sekolah menggunakan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 

sehingga setiap dana yang dibutuhkan dan dimiliki dapat dikelola dengan lebih baik; b) 

Dalam system sekolah, orang tua merupakan pelanggan kedua, setelah peserta didik. 

Akan hal itu, sebaiknya orang tua siswa selalu dilibatkan dalam berbagai hal terkait 

dengan pengelolaan keuangan sekolah; c) Untuk mendapatkan manfaat biaya yang lebih 

baik, kepala sekolah sebaiknya membuat peta pembiayaan dengan alokasi utama pada 

dukungan penyelenggaran KBM yang efektif; d) Untuk kelancaran pengelolaan keuangan 

sekolah, kepala sekolah perlu mengupdate kemampuannya dalam mengelola keuangan, 

khususnya dalam kemampuan wirausaha dan berbagai informasi kebijakan pembiayaan 

pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi, maupun kab./kota. 
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DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LAB SCHOOL UPI 
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ABSTRAK 

Penelitian ini  bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi karakteristik siswa SMP Lab School 
UPI; (2) Mengetahui bagaimana komponen-komponen dalam perencanaan program life 
skill dijabarkan dalam pelajaran Seni Budaya; (3) Mengetahui sejauhmana pelaksanaan 
program life skill mata pelajaran Seni Budaya di Sekolah Menengah Pertama Lab School 
Universitas Pendidikan Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Kelas VII, 
VIII, dan IX SMP Lab School UPI. Responden diambil secara acak sebanyak 30% dari 
240 siswa sehingga diperoleh 62 siswa sebagai responden. Penelitian ini bersifat 
deskriptif, yaitu mendeskripsikan karakteristik siswa dan penjabaran komponen-
komponen program life skill dalam mata pelajaran Kesenian serta pelaksanan program 
life skill di SMP Lab School UPI. Data dianalisis dengan menggunakan metode kasus 
yaitu semua kegiatan belajar mengajar dalam mata pelajaran Seni Budaya, khususnya 
Seni Rupa yang terjadi di lokasi penelitian dicocokkan dengan konsep dasar life skill ( 
personal skill, social skill,  dan vocational skill). Hasil analisis data menunjukkan bahwa: 
Pertama, sebagian besar siswa SMP Lab School memiliki ketrampilan pribadi (personal 
skill) yang bagus (89%). Hal ini bisa dilihat dari kesadaran diri siswa yang tinggi dalam 
mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru sehingga mereka menyelesaikannya 
dengan baik dan tepat waktu, khususnya dalam mata pelajaran Seni Rupa.  Dalam 
mengembangkan ketrampilan pribadi, siswa menggunakan beberapa alternative media 
dalam menyelesaikan tugasnya meskipun masih ada dijumpai ketidakpuasan karena 
waktu yang disediakan guru cukup terbatas. Kedua, ketrampilan sosial (social skill) yang 
meliputi kecakapan komunikasi dan bekerjasama menunjukkan tingkat yang tinggi. 84% 
dari jumlah responden memiliki ketrampilan sosial yang tinggi karena mereka memiliki 
motivasi dan berpartisipasi dalam tugas dan kerja kelompok. Dengan kerja kelompok, 
mereka bisa bekerja sama, saling membantu, tenggang rasa, dan mempererat tali 
silaturohmi. Ketiga, hampir separoh lebih dari jumlah responden (58%) memiliki 
ketrampilan vokasional (Vocational Skill)yang masih rendah karena mereka belum 
memililki kecakapan yang memadai, khususnya dalam menggambar perspektif dan 
menggambar proyeksi, penggunaan alat, dan penggunaan bahan. Secara keseluruhan bisa 
disimpulkan bahwa life skill pada mata pelajaran Seni Budaya di SMP Lab School UPI 
sudah bergulir dengan baik melalui kegiatan pembelajaran dan pengajaran Seni Budaya. 
Guru Kesenian telah mengimplementasikan program life skill dengan baik, khususnya 
dalam konsep dasar personal skill  dan konsep social skill. Sebaliknya, implementasi 
konsep dasar ketrampilan vokasional(vocational skill) belum memperoleh hasil  
maksimal.  
 

Kata kunci: Implementasi, Life skill 
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PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mana 

untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan banyak komponen yang menunjangnya. Salah 

satu komponen yang sangat penting adalah bagaimana menerapkan system pendidikan 

pada proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)  atau kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah salah satu komponen dari system pendidikan 

yang diterapkan oleh pemerintah khususnya departemen pendidikan nasional. Kurikulum 

berbasis kompetensi (Kurikulum 2004) pada dasarnya memiliki kesamaan dengan 

kurikulum sebelumnya, perbedaannya adalah kurikulum 2004 menekankan penggunaan 

kurikulum secara fleksibel sesuai kebutuhan guru dan siswa, yang memungkinkan 

keragaman cara untuk mencapai sasaran belajar. Penekanan dalam kurikulum berbasis 

kompetensi adalah bagaimana di dalamnya diterapkan pengembangan life skill  yang 

diharapkan dapat menunjang bekal kehidupan siswa di masa datang (Tambrin, 2004:9). 

Konsep kecapan hidup (life skill) merupakan salah satu konsep yang terdapat pada 

Kurikulum (KBK) 2004 maupun Kurukulum (KTSP) 2006, khususnya untuk tingkat 

Sekolah Menengah Pertama. Konsep kecakapan hidup memiliki cakupan yang lebih luas 

jika dibandingkan dengan ketrampilan vokasional atau ketrampilan untuk bekerja.  

Departemen Menengah Umum (2002) memberikan gambaran konsep dasar 

kecakapan hidup atau life skill dengan memilah kecakapan tersebut menjadi dua fokus 

utama yaitu: 1) kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill), yang 

mencakup kecakapan personal (personal skill) dan kecakapan sosial (social skill). 

Kecakapan personal mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri (self 

awarness) dan kecapan berfikir (thinking skill), sedangkan kecakapan sosial mencakup 

kecakapan berkomunikasi (communication skill) dan kecakapan bekerjasama 

(collaboration skill). 2) kecakapan hidup spesifik (specific life skill), yaitu kecakapan 

untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu, yang mencakup kecakapan akademik 

(academic skill) atau kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional (vocational skill). 

Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran, 

sehingga mencakup kecakapan mengidentifikasi variable dan hubungan antara satu 

dengan lainnya (identifying variable and describing relationship among trehm), 

kecakapan merumuskan hipotesis (constructing hypotheses) dan kecakapan merancang 

dan melaksanakan penelitian (designing and implemanting a research). Kecakapan 

vokasional terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih memerlukan ketrampilan motorik. 

Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar (basic vocational skill) dan 

kecakapan vokasional khhusus (occupational skill). 
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Implementasi program life skill yang telah dicanangkan didalam kurikulum 2004 

(KBK) maupun (KTSP) pelaksanaannya belum tampak seperti yang diharapkan. Dalam 

kontek pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama, tidak jarang terjadi siswa belum 

dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari pada kehidupan sehari-hari. Dengan 

kata lain pengetahuan yang diperolehnya tidak /belum memiliki dampak transfer. Untuk 

mendukung transfer pengalaman belajar dalam kehidupan sehari-hari siswa perlu 

diadakan kajian implementasi program life skill di Sekolah Menengah Pertama 

keterkaitannya dengan perubahan sikap, tanggapan terhadap lingkungan dan kebiasaan 

siswa tersebut. 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan bahan untuk meningkatkan 

kecakapan hidup (life skill) siswa yaitu dalam kecakapan pribadi, kecakapan berfikir, 

kecakapan sosial akademik dan kecakapan vokasional. 

Penelitian ini berupaya menggali berbagai kemungkinan hasil pengembangan life 

skill pada diri siswa. Hasilnya  diharapkan berguna bagi kajian kurikulum secara umum. 

Selain itu dalam lingkup yang lebih spesifik, juga diharapkan memiliki kontribusi pada 

pengajaran pendidikan seni rupa. 

Perumusan masalah penelitian ini disampaikan secara spesifik dalam pertanyaan-

pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana komponen-komponen dalam 

perencanaan program life skill di jabarkan dalam pelajaran Seni Rupa di Sekolah 

Menengah Pertama Lab School Universitas Pendidikan Indonesia?; (2) Sejauhmana 

pelaksanaan program life skill mata pelajaran Seni Rupa di Sekolah Menengah Pertama 

Lab School Universitas Pendidikan Indonesia?; 

 

KAJIAN TEORI 

Landasan yuridis pendidikan kecakapan hidup (life skill) dapat dilihat dalam 

Undang-undang No. 2 tahun 1989, pasal 1 ayat (1), yaitu: Pendidikan adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

pelatihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Menurut WHO, life skill adalah 

kemampuan perilaku positif dan adaptif yang mendukung seseorang untuk secara efektif 

mengatasi tuntutan dan tantangan selama hidupnya. UNICEF mendefinisikan Life Skill 

sebagai sesuatu yang lebih detail lagi dengan menggunakan tambahan based education. 

Life Skill-based Education adalah pendekatan pengembangan perilaku atau perubahan 

perilaku antara pengetahuan, sikap dan ketrampilan. 

Pengertian lain dari Life Skill juga disampaikan oleh Departemen Menengah 

Umum seperti yang terdapat dalam situsnya (http:www.dikmenum.go.id) dikemukakan 
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bahwa: kecakapan hidup (life skill) yaitu kemampuan dan keberanian untuk menghadapi 

problema kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari dan menemukan 

solusi untuk mengatasinya. 

Konsep pendidikan kecakapan hidup ini memiliki dua tujuan utama yaitu bahwa 

secara umum pendidikan kecakapan hidup bertujuan mengembalikan pendidikan pada 

fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di 

masa datang dalam arti bagaimana kemampuan-kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik yang di dapatkan dari bangku sekolah dapat diterapkan atau dipakai di 

masyarakat dalam menghadapi berbagai problema yang terjadi di masyarakat. 

Secara khusus pendidikan kecakapan hidup (life skill) bertujuan utnuk: 

1) Menghasilkan peserta didik yang mampu menerapkan ilmu yang dimiliki untuk dapat  

digunakan dalam  memecahkan problemanya. 

2) Memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang 

fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan yang berbasis luas (broad base education) 

3) Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan sekolah, dengan memberi 

peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, sesuai dengan prinsip 

manajemen berbasis sekolah (School base management) 

Yang perlu diketahui   kedudukan life skill dalam kurikulum adalah sebagai 

reorientasi dari kurikulum yang ada sekarang agar apa yang didapat peserta didik di 

sekolah lebih bersifat atau menyerupai atau paling tidak merefleksikan nilai-nilai 

kehidupan nyata, bukan sebagai pengganti dari kurikulum yang ada. 
 

Strategi Pembelajaran serta Evaluasi Hasil Pembelajaran 

1) Strategi Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dirancang dan 

dikembangkan dengan tujuan untuk membantu proses belajar. Apabila pembelajaran 

tidak dirancang dengan sistematis dan kreatif, maka sukar diharapkan tercapainya hasil 

belajar siswa yang baik. Pembelajaran yang sistematis, kreatif, interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang dan motivasi peserta didik menuntut tenaga pengajar untuk 

mampu memanfaatkan beragam media dan teknologi pembelajaran dalam strategi 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang harus dicapai (Anwar, 2004:32). 

Dalam penyelenggaraan pembelajaran yang dilakukan oleh pengajar hendaknya 

sekaligus menjadi model yang dapat dicontoh oleh siswa dalam persiapannya terjun ke 

dalam profesinya di masyarakat. Pengajar memerankan diri sebagai model yang dapat 

menumbuhkembangkan aktivitas dan kreatifitas siswa. Proses dialogis yang edukatif 

selama pembelajaran menjadi sarana bagi  siswa untuk berpartisipasi secara aktif, dan 
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berkembang secara kognitif, afektif maupun psikomotorik melalui ruang khusus yang 

mengakomodasikan prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Strategi pembelajaran hendaknya berpusat pada peserta didik. Secara umum 

strategi pembelajaran seni merupakan proses yang memungkinkan setiap siswa untuk 

menciptakan makna melalui beragam interaksi dengan bidang ilmu, dengan pengajar, 

dengan teman dan lingkungan belajar untuk menjadi siswa yang berkompetensi dan 

berkualifikasi sesuai dengan yang diharapkan. Pembelajaran di sekolah tentu saja 

memiliki karakteristik khas. Karakteristik ini sejalan dengan visi dan misi yang diemban 

sekolah. Dalam hubungan ini pendidikan hendaknya lebih dipandang sebagai sebuah 

proses untuk menjadi (aproses of becoming). Proses’menjadi’ atau pembentukan karakter 

dan identitas merupakan proses yang sangat fundamental dalam proses pembelajaran. 

Pendidikan seni memungkinkan murid dan pengajar untuk menggali berbagai bentuk 

yang bermakna dalam proses ‘menjadi’. Dalam proses ‘menjadi’ tersebut para siswa 

menerima dan menjawab tantangan, menggali sampai ke batas dan mencari di tempat 

yang belum pernah diketahui. Pendidikan seni menjadi proses pembelajaran sebagai 

sebuah arena ekplorasi bagi siswa dan guru dalam hal-hal: (1)  mencari pemahaman dan 

mencapai pengertian serta rasional ilmiah, (2)  mewujudkan pengembangan ketrampilan 

hingga tercapai keahlian, dan (3) mencari strategi untuk mencapai pemahaman yang 

mendalam tentang beragam perwujudan dan makna seni dan budaya berikut 

perkembangannya. 

Pengembangan strategi pembelajaran perlu memanfaatkan hasil kemajuan dan 

perkembangan bidang ilmu seni, bidang pendidikan seni, serta kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi, sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal. Dalam kaitan 

ini, terdapat beragam metode interaksi aktif yang dapat dipertimbangkan dan dirancang 

dalam proses pendidikan seni, antara lain pembelajaran melalui proyek (project-based), 

pembelajaran berbasis masalah (problem-based), discovering learning, collaborative and 

cooperatif learning, dan magang (Johnson,E.,B.;2002). 

 Kini paradigma baru dalam pembelajaran menghasilkan beragam strategi 

pembelajaran yang dapat digunakan pengajar, tetapi tidak ada resep satu strategi 

pembelajaran yang dapat berlaku efektif bagi semua jenis pembelajaran. Strategi 

pembelajaran  merupakan interaksi antara metode, media, waktu dengan tujuan 

pembelajaran dan jenis serta urutan materi pembelajaran. Strategi yang dipilih hendaknya 

tidak boleh mengabaikan potensi kreatif, karena pada dasarnya pembelajaran merupakan 

proses kreativitas manusia (Sukmadinata, Nana Sy; 2003). Selanjutnya ada sepuluh faktor 
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yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi pembelajaran, seperti yang 

ditampilkan dalam Tabel berikut; 

No Faktor Strategi Pembelajaran yang Dikembangkan 

1 Tujuan Pembelajaran Setiap jenis tujuan pembelajaran memerlukan strategi  
    pembelajaran yang berbeda. Apa jenis kompetensi yang 
    akan dicapai: perolehan pengetahuan, pengembangan  
    Ketrampalan koqnitif, afektif, psikomotorik; pengembangan 
     kemampuan pemecahan masalah; atau perubahan sikap ? 
2 Tenaga Pengajar Apakah tenaga pengajar sudah memiliki pengetahuan dan 
    ketrampilan yang diperlukan untuk menerapkan strategi  
    pembelajaran yang dipilih atau dicanangkan ? 
3 Mahasiswa Berapa jumlah mahasiswa ? Bagaiana karakteristik dan  
    pengetahuan awal mahasiswa ? Apakah mahasiswa akan 
    mampu belajar dengan menggunakan strategi pembelajaran 
     yang dipilih ? 

4 
Konteks (lingkungan 
belajar) Apakah lingkungan belajar memungkinkan diterapkannya 

    
strategi pembelajaran yang dipilih ? Apakah hasil belajar akan 
bermanfaat optimal terhadap lingkungan belajar 

    Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang dipilih ? 

5 Transfer of Learning 
Apakah strategi pembelajaran yang dipilih menjamin terjadinya 
transfer of learning ? 

    Strategi pembelajaran yang bagaimana  
    yang mejamin terjadinya transfer of learning yang optimal? 
6 Materi  Apakah materi bersifat abstrak atau konkrit ? Bagaimana 
    derajat kesukaran dan kompleksitas materi yang harus 
    dikuasai dan kompetensi yang harus dicapai ? 
7 Karakteristik Teknik Apakah teknik pembelajaran cocok dan dapat dilakukan 
  Pembelajaran untuk strategi yang dipilih ? 
    Berapa sukar teknik tersebut untuk diterapkan ? Berapa 
    banyak waktu yang diperlukan untuk menerapkan teknik 
    tersebut ? 
8 Keberagaman Apakah strategi pembelajara sudah mempertimbangkan 
    keberagaman siswa dalam pembelajaran ? Apakah  

    
digunakan beragam teknik pembelajaran dalam strategi yang 
dipilih ? 

9 Sarana dan Prasarana Apakah biaya yang diperlukan untuk penerapan strategi 
    pembelajaran cukup realistis ? Apaklah lingkungan, sarana 
    dan prasarana yang tersedia memadai untuk penerapan  
    strategi pembelajaran yang dipilih ? 

10 Waktu Apakah strategi pembelajaran yang dipilih dapat memenuhi  
    kerangka alokasi waktu yang disediakan ? 

Tabel No.1: Strategi Pembelajaran Berdasarkan Faktor yang Ada 

Sementara itu, untuk menyelenggarakan pembelajaran seni diperlukan media dan 

teknologi yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, serta ragam strategi 
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pembelajaran yang dimanfaatkan. Untuk itu terdapat banyak pilihan media teknologi 

yang dapat digunakan pada pembelajaran seni.    
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2) Evaluasi Hasil Pembelajaran 

Pengukuran dan penilaian hasil belajar adalah kompetensi yang dirumuskan 

sebagai tujuan pembelajaran. Teknik pengukuran dan penilaian yang dipilih seyogyanya 

sesuai dengan sifat dan karakteristik kompetensi tersebut, yaitu perolehan pengetahuan, 

pengembangan ketrampilan kognitif, pengembangan ketrampilan psikomotorik, 

pengembangan ketrampilan pemecahan masalah, dan perubahan perilaku 

(Sukmadinata;2004).  Beberapa teknik pengukuran yang dapat digunakan berdasarkan 

kompetensi pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut: 

Jenis Kompetensi Teknik Pengukuran 

Perolehan Pengetahuan 1) Tes Obyektif 
2) Tes Uraian 
3) Tes Lisan 
4) Presentasi Lisan 
5) Resensi 
6) Laporan Evaluasi Mandiri 
7) Unjuk Kerja 

Pengembangan Ketrampilan 

Kognitif 

1) Studi Kasus 
2) Peta Konsep 
3) Interview 
4) Resensi 
5) Catatan Pinggir (Analytis Memos   /Anekdotal Record) 

Pengembangan Ketrampilan 

psikomotor 

1) Unjuk Kerja 
2) Observasi 
3) Review Terhadap Hasil Karya 

Pengembangan Ketrampilan 

Pemecahan Masalah 

Laporan (dokumentasi) Pemecahan Masalah  

Analisis terhadap masalah yang divisualisasikan (AV) 

1) Jurnal Reflektif 
2) Simulasi Komputer 
3) Observasi Pemecahan Masalah 

Perubahan Perilaku dan Sikap 1) Bermain Peran 
2) Tes Obyektif 
3) Jurnal Reflektif 

 Tulisan Bebas (opinion papaer, diary, argumentative paper) 

Tabel No.2: Teknik Pengukuran Berdasarkan Jenis Kompetensi 

Klasifikasi teknik pengukuran per jenis kompetensi bukanlah mutlak, karena 

bergantung dari perancangan teknik pengukuran. Satu teknik dapat saja digunakan untuk 

mengukur satu atau lebih kompetensi. Untuk pengukuran dan penilaian yang lebih 

menyeluruh, maka satu teknik saja belum memadai, oleh karena itu digunakanlah teknik 

multiple representations of understanding untuk holistic assesment terhadap pencapaian 

kompetensi siswa. Portofolio merupakan salah satu perwjudan dari holistic assesment, 
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yang sudah ditempuh berbagai jenis hasil kerja siswa yang diperoleh melalui berbagai 

teknik pengukuran untuk mengukur berbagai dimensi kompetensi siswa dikumpulkan 

menjadi satu kesatuan utuh. Portofolio bermanfaat untuk melakukan pengukuran yang 

menyeluruh terhadap individu siswa secara individu maupun secara kelompok. 

Untuk mata pelajaran praktik di bidang seni, diperlukan tolok ukur yang jelas dan 

obyektif, agar nilai yang diberikan betul-betul mencerminkan kompetensinya. 

Selanjutnya, konsistensi dan reliabilitas guru dalam memberikan skor dan nilai terhadap 

pencapaian kompetensi siswa perlu dijaga. Setiap bidang seni memerlukan alat ukur yang 

berbeda-beda sesuai dengan hakekat bidang kompetensi yang diukur. Secara umum setiap 

bidang seni memiliki tiga fokus pengukuran, yaitu; ide, bentuk, dan penampilan.   

 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini bersifat deskriptif , yaitu mendeskrisikan karakteristik atau cirri-ciri 

kelompok, kejadian atau femnomena. Teknik diskripstif di pakai untuk mengukur tiga 

hal, yaitu (1) eksistensi dan distribusi berbagai tingkah laku atau karakteristik yang terjadi 

secara alami; (2) frekwensi kemunculan kejadian yang terjadi secara alami; (3) hubungan 

serta besarnya hubungan-hubungan yang mungkin ada antara karakteristik, tingkah laku, 

kejadian, atau fenomena yang menjadi perhatian (Alwasilah,2002:151). Terkait dengan 

lingkup dan batasan penelitian, penelitian ini tergolong kajian bersifat makro dengan 

membahas aspek-aspek utama program pengembangan life skill di SMP Lab School 

Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk hal-hal yang bersifat mikro dari temuan-temuan 

penelitian dibahas dengan mengulasnya sebatas dalam keperluan mendukung kajian 

makro di atas. Metoda yang digunakan dalam membahas tergolong metoda rappid 

assessment yaitu mengkaji masalah kemudian melakukan pengambilan kesimpulan yang 

dilakukan secara cepat berdasarkan perolehan hasil pengamatan dan hasil analisis. 
 

Temuan Awal  

 Temuan awal dari hasil observasi implementasi program life skill seperti yang  

dicanangkan oleh Pendidikan Menengah Umum (Dikmenum) belum sepenuhnya 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP Lab School UPI). Dari hal-hal yang 

telah diketahui tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai implementasi program 

pengembangan life skill dengan melalui dua cara yaitu: 

- Cara pertama adalah; dengan menggali informasi dan mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya melalui dokumentasi sekolah, karya-karya siswa yang ada, wawancara 

kepada guru-guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan siswa-siswi kelas tiga. 
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- Cara kedua yaitu pengumpulan data ditempuh dengan ujicoba terhadap siswa kelas 

VII, VIII dan kelas IX sebanyak 62 siswa dari 240 siswa, dengan dipilih secara acak. 

Yaitu mengujicobakan sebuah metode pembelajaran Collective painting 

(menggambar berkelompok) untuk multiple representation of understanding, untuk 

holistic assesment terhadap pencapaian kompetensi siswa, guna mengetahui tingkat 

keberhasilan dalam implementasi program life skill. Metode collective painting 

adalah portofolio siswa merupakan salah satu perwjudan dari holistic assesment, 

yang sudah ditempuh berbagai jenis hasil kerja siswa yang diperoleh melalui 

berbagai teknik pengukuran untuk mengukur berbagai dimensi kompetensi siswa 

dikumpulkan menjadi satu kesatuan utuh. Portofolio bermanfaat untuk melakukan 

pengukuran yang menyeluruh terhadap individu siswa maupun secara kelompok. 

Pengukuran dilakukan dengan penyebaran angket terhadap 62 siswa yang telah 

selesai menjalankan tes uji coba metode collective painting dan digambungkan dengan 

evaluasi hasil karyanya. 

   Dari analisis dokumentasi, observasi, wawancara dan hasil ujicoba dan 

penyebaran angket dapat diketahui hasil implementasi program pengembangan life skill 

dalam arti mengetahui karakteristik siswa SMP Lab School UPI, kecakapan personal, 

kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional siswa. 

 

PEMBAHASAN 

Implementasi program Pengembangan Life Skill di SMP Lab School Universitas 

Pendidikan Indonesia 

1. Indikator Personal Skill, untuk mengidentifikasi kecakapan kesadaran diri (self 
awarness) dan kecakapan berfikir siswa 

 

No Indikator Fakta 

1 Guru memberikan tugas 
ketrampilan seni rupa baik 
secara individu maupun secara 
kelompok 

54 dari 62 siswa menyatakan guru kadang-kadang memberi 
tugas ketrampilan 

2 Guru menentukan jenis tugas 
kelompok  yang akan diberikan 

90,32 % responden menjawab ; tugas ketrampilan kreatif 
yang paling banyak diberikan oleh guru.   

3 Tugas yang diberikan guru harus 
dikerjakan secara berkelompok 

54 dari 62 responden menjawab ya, mereka mengerjakan 
tugas  dari guru dengan kelompoknya 

4 Pendapat para siswa tentang 
kerja kelompok 

Dari 62 responden 25 siswa menjawa baik sekali dan 56 
siswa menjawab cukup baik dan hanya satu orang 
menyatakan kerja kelompok tidak baik 

5 Kelompok bekerja sesuai dengan 
tugasnya 

89 % atau 55 siswa mengerjakan tugas dengan kelompoknya 
sesuai dengan tugas yang diberikan dan 7 siswa atau 11 % 
tidak sesuai. 

6 Pemahaman siswa terhadap 8 siswa menyampaikan jawaban faham sekali sedangkan 52 
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No Indikator Fakta 

tugas yang diberikan guru responden lainnya mengatakan cukup faham. Hanya 2 orang 
responden menyatakan tidak faham 

7 Menyampaikan materi pelajaran 
dan tugas dengan cukup menarik 
siswa 

51  atau 82 % siswa menyatakan guru cara menyampaikan 
materi pelajarannya cukup menarik. Lainnya 9 siswa atau 15 
% nya sangat menarik dan hanya 3 % saja yang menyatakan 
tidak menarik 

8 Siswa diminta mengerjakan 
tugas sesuai dengan instruksi 
guru 

49 siswa atau 79 % siswa mengerjakan sesuai dengan 
instruksi guru, 9 atau 15 % siswa mengerjakan tidak sesuai 
dengan instruksi dan sisanya 5 % mengerjakan semaunya. 

9 Tingkat kesulitan tugas jangan 
sampai membuat siswa frustasi 

69 % atau 49 siswa mengaku mengalami cukup sulit dengan 
tugas yang diberikan guru, 26 % atau 16 siswa mengaku 
mudah mengerjakannnya. Sedangkan yang mengaku 
mengerjakan sangat mudah sebanyak satu orang dan sangat 
sulit satu orang. 

10 Tugas diberikan sesuai dengan 
waktu yang dialokasikan dalam 
pembelajaran 

53 siswa menyelesaikan tugas kurang dari 2 jam (120) menit, 
sedangkan 8 siswa menyelesaikan tugasnya lebih dari 2 (dua) 
jam. 

11 Siswa merasa menyukai tugas 
yang diberikan guru 

53 siswa atau 55 % menyukasi tugas yang diberikan oleh 
guru, 3 orang atau 5 % tidak suka dengan tugas yang 
diberikan guru 

12 Siswa merasa puas dengan hasil 
yang didapatkan dari tugas 
tersebut 

28 % atau 17 siswa merasa sangat puas dengan hasil yang 
dicapai dan 69 % atau 43 siswa merasa cukup puas dan hanya 
3% atau 2 orang saja dari 62 responden yang menyatakan 
belum puas 

13 Memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk memanfaatkan 
media lain 

27 siswa atau 44 % responden ingin sekali mencoba dengan 
media lain sedangkan 48 % atau 30 siswa cukup ingin 
mencoba media lain dan 5 responden atau sekitar 8 % siswa 
tidak ingin mencoba dengan media lain 

Tabel 5.8: Indikator Personal skill dan Analisis data penelitian 

2. Indikator Social Skill; untuk mengidentifikasi kecakapan komunikasi dan kecakapan 
bekerjasama antar siswa 
 

No Indikator Fakta 

1 Siswa memiliki teman akrab di 
kelasnya 

59 siswa atau 95 % responden mengatakan memiliki teman 
akrab di kelas lebih dari 3 orang dan 2 siswa atau 3 % 
responden menyatakan memiliki dua teman akrab sedangkan 
satu orang siswa atau 2 % yang memiliki satu teman akrap 
dikelas 

2 Topik pembicaraan/bahan cerita 
di dalam kelompok tersebut 

26 siswa atau 42 % responden menyatakan pelajaran sekolah 
selalu menjadi topik pembicaraan di dalam kelompoknya, 13 
siswa atau 21 % responden memilih film menjadi topic 
pembicaraan, 10 siswa atau 16 % memilih topic musik dalam 
pembicaraannya dan 13 siswa atau 21 % responden lainnya 
memilih cowok-cewek sebagai topic pembicaraan 

3 Ikatan silaturahmi antar teman 
akrab 

5 siswa atau 8 % responden menyatakan sering melakukan 
silaturahmi, 43 siswa atau 69 % menyatakan kadang-kadang 
melakukan silaturahmi, 14 siswa atau 23 % menyatakan tidak 
pernah kunjung-mengunjungi teman-temannya 

4 Seringnya mengerjakan tugas 
secara berkelompok 

9 siswa atau 15 % responden menyatakan sering mengerjakan 
tugas secara berkelompok, 43 siswa atau 69 % menyatakan 
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No Indikator Fakta 

kadang-kadang mengerjakan tugas secara berkelompok dan 8 
siswa atau 13 % menyatakan tidak pernah melakukan kerja 
kelompo dalam mengerjakan tugas-tuga sekolah 

5 Mata pelajaran yang paling 
sering dikerjakan dalam kerja 
kelompok 

52 siswa atau 84 % responden memilih mata pelajaran 
ketrampilan seni rupa yang paling sering dikerjakan secara 
berkelompok, 9 siswa atau 15 % responden menyatakan mata 
pelajaran lain yang sering dikerjakan berkelompok adalah 
pelajaran matematika, dan yang menyatakan bahasa inggris 
sebagai pelajaran yang perlu dikerjakan secara ber kelompok 
dinyatakan oleh 2 siwa atau 3 % responden 

6 Pendapat siswa mengenai kerja 
kelompok 

34 siswa atau 55 % responden menyatakan kerja kelompok 
sangat menyenangkan dan bisa menciptakan sikap bekerja 
sama, 11 siswa atau 18 % responden menyatakan kerja 
kelompok juga dapat menciptakan sikap tenggang rasa 
disamping juga dapat mengurangi rasa capek, menciptakan 
kekompakan dan bisa belajar dari orang lain 

7 Pendapat siswa mengenai sarana 
dan prasarana belajar di 
sekolahnya 

50 siswa atau 81 % responden menyatakan bahwa sarana dan 
prasarana yang ada di sekolah cukup lengkap, 12 siswa atau 
19 % responden menyatakan sarana dan prasarana sekolah 
kurang lengkap 

8 Biaya yang dikeluarkan siswa 
untuk mata pelajaran kesenian 
dalam sekali pertemuan 

 15 siswa atau 24 % responden menyatakan mengluarkan 
biaya minimal 5.000 rupian dalam sekali pertemuan,  12 siswa 
atau 19 % responden menjawab rata-rata mengeluarkan biaya 
10 000 rupiah dalam setiap pelajaran seni rupa, 13 siswa atau 
21 % yang membutuhkan biaya 15 000 dalam setiap tugas 
seni rupa, yang memerlukan biaya >15.000 sebanyak 9 siswa 
atau 15 %, 13 siswa menyatakan abstein 

9 Nilai raport siswa untuk bidang 
pelajaran kesenian 

Hanya satu orang yang mendapatkan nilai 9 dalam pelajaran 
kesenian sedangkan yang mendapat nilai 8 sebanyak 16 siswa 
atau 26 % responden, nilai 7 terdapat 32 siswa atau 52 % 
responden, nilai 6 terdapat 7 siswa atau 11 % dan 4 siswa atau 
6 % responden abstain 

10 Kepuasan siswa terhadap 
prestasi pelajaran kesenian yang 
diperolehnya 

11 siswa atau 18 % responden menyatakan sangat puas 
dengan nilai yang diberikan gurunya, 31 siswa atau 50 % 
responden menyatakan cukup puas dengan nilai yang 
diperolehnya. Sedangkan yang menjawab tidak puas dengan 
nilai yang diperoleh sebanyak 16 siswa atau 26 %. Empat 
orang lainnya tidak menjawab apa-apa. 

11 Tingkat kesenangan siswa 
terhadap mata pelajaran 
kesenian 

35 siswa atau 56 % responden menjawab menyukai mata 
pelajaran seni rupa dan 25 siswa atau 40 % responden 
menganggap mata pelajaran seni rupa biasa saja dan sisanya 2 
siswa atau 4 % responden abstain 

12 Pendapat siswa mengenai media 
pembelajaran kesenian 

 13 siswa atau 21 % responden mengatakan media 
pembelajaran kesenian sangat lengkap, 43 siswa atau 69 % 
responden menyatakan media pembelajaran kesenian  di 
sekolahnya cukup lengkap, dan yang menyatakan media 
pembelajaran kesenian di sekolah kurang lengkap sebanyak 
12 siswa atau 19 % responden 

13 Keinginan siswa untuk 
melanjutkan pendidikan di 
tingkat yang lebih tinggi 

41 siswa atau 66 % responden menyatakan ingin melanjutkan 
ke SMA setelah lulus SMP. 15 siswa atau 24 % ingin 
melanjutkan ke SMK setelah lulus SMP, dan hanya 4 siswa 
atau 6 % reponden yang ingin melanjutkan ke pendidikan 
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No Indikator Fakta 

khusus. Dua siswa lainya abstain 
14 Cita-cita siswa (responden) 

kelak 
Sebanyak 22 siswa atau 35 % responden memiliki cita-cita 
ingin menjadi dokter,14 siswa atau 23 % responden ingin 
menjadi PNS dan10 siswa ingin menjadi wirasuwastawan dan 
7 orang atau 11 % responden ingin menjadi seniman 

 

3. Indikator Kecakapam Vokasional; untuk mengidentifikasi kecakapan yang 
berhubungan dengan ketrampilan motorik 

 

No Indikator Fakta 

1 Dalam collective painting guru 
menentukan tema/obyek 
garapan 
 

39 responden atau 63 % menyukai obyek pemandangan 
sebagai tema menggambar, 5 responden atau 8 % menyukai 
benda bergerak sebagai obyek  dan  13 % atau 8 responden 
menyukai obyek tidak bergerak sebagai tema menggambar 
sedangkan 9 responden atau 15 % abstain. 

2 Memberikan kebebasan kepada 
siswa untuk memilih 
media/alat/bahan  
 

12 siswa atau 19 % responden menyukai media cat air untuk 
menggambar pemandangan, 28 siswa lainnya atau  45 % 
responden paling suka dengan pensil warna untuk digunakan 
menggambar dan hanya 3 siswa atau 5 % menyukai media cat 
minyak, satu oeang lainnya abstein. 

3 Guru mengajarkan menggambar 
konstruksi proyeksi 
 

4 siswa atau 6 % responden bisa mengerjakan menggambar 
proyeksi dan 45 siswa atau 73 % responden lainnya belum 
bisa menggambar proyeksi. Sedangkan siswa yang tidak 
mengerti sama sekali sebanyak 11 responden atau 18 % siswa 
dari 62 responden. 

4 Pendapat para siswa mengenai 
tugas menggambar proyeksi 
 

36 siswa atau 58 % responden merasa sangat sulit 
mengerjakan menggambar proyeksi, dan 20 siswa atau 32 % 
mengatakan belum pernah diajarkan sedangkan yang 
menjawab mudah hanya 5 siswa atau 8 % responden dan satu 
siswa abstein 

5 Guru mengajarkan menggambar 
konstruksi  perspektif 

Siswa yang mengatakan bisa mengerjakan menggambar 
perspektif sebanyak 9 orang atau 15 % responden dan 30 
responden atau 48 %  mengatakan hanya mengerti sedikit saja. 
21 orang atau 34 % lainnya mengatakan tidak mengerti sama 
sekali, dan satu oeang yang abstein 

6 Pendapat para siswa mengenai 
tugas menggambar perspektif 
 

29 siswa atau 47 % mengatakan cukup sulit mengerjakan 
menggambar perspektif dan  7 siswa menjawab cukup mudah. 
Sedangkan yang menjawab menggambar perspektif belum 
pernah diajarkan sebanyak 25 siswa atau 40 % 

7 Guru mengajarkan menggambar 
geometris 
 

11 siswa atau 18 % responden menjawab bisa mengerjakan 
tugas menggambar geometris, 50 siswa atau 81 % mengatakan 
tidak bisa  sama sekali dan hanya satu orang yang tidak 
menjawab apa-apa (abstein) 

8 Mengajarkan penggunaan alat 
jangka dan trekpen untuk 
menggambar konstruksi 
 

Siswa merasa sulit menggunakan alat jangka dan trekpen 
sebanyak 40 orang atau 65 %, sedangkan yang bisa 
menggunakan peralatan jangka dan trekpen sebanyak  21 
responden atau 34 % dari total sampel 62 siswa. Sedangkan 
abstein satu orang. 

9 Mengajarkan kepada siswa 
untuk memanfaatkan bahan 
limbah 

31 siswa atau 50 % reponden  mengatakan pernah diberi tugas 
dengan bahan limbah dan 30 siswa atau 48 % responden 
mengatakan belum pernah diajarkan dan hanya satu orang 
abstein 
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No Indikator Fakta 

10 Praktek penggunaan limbah 
kertas 

19 siswa atau 31 % mengatakan pernah diajarkan dan 45 
siswa atau 73 % menjawab abstein 

11 Obyek yang di pilih siswa 
dalam praktek inovasi 
ketrampilan dengan 
pemanfaatan limbah 

3 siswa atau 5 % mengerjakan limbah kertas untuk benda 
bergerak, 26 siswa atau 42 % memanfaatkan limbah kertas 
untuk membuat benda tidak bergerak dan sisanya 33 siswa 
atau 52% menyatakan abstein 

12 Pengenalan bahan, jenis tanah 
liat untuk pekerjaan ketrampilan 
 

45 siswa atau 73 % responden merasa sudah sangat mengenal 
bahan tanah liat banyak digunakan untuk bahan keramik atau 
gerabah dan 17 siswa atau 27 % belum mengenal begitu 
banyak fungsi tanah liat. 

13 Pemberian tugas kepada siswa 
untuk membuat karya tiga 
dimensi dari bahan tanah liat 

31 siswa atau 50 % responden sangat menyukai bahan tanah 
liat untuk tugas kerajinan 30 siswa atau 48 % tidak menyukai 
kerajinan dari tanah liat. Dan satu orang abstein. 

14 Pendapat siswa mengenai 
pelajaran seni rupa dalam mata 
pelajaran kesenian 

54 siswa atau 87 % responden mengatakan cukup tertarik 
dengan mata pelajaran seni rupa, 2 siswa atau 3 % 
mengatakan kurang waktu, 2 siswa atau 3 % mengatakan tidak 
suka dan 3 siswa atau 5 % mata pelajaran seni rupa sebaiknya 
dihapus saja 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisisi data, temuan, dan pembahasan mengenai implementasi 

life skill di SMP Lab school UPI, bisa disimpulkan sebagai berikut: 

Implementasi life skill pada mata pelajaran Seni budaya, khususnya Seni Rupa sudah 

bergulir dengan baik walaupun belum sepenuhnya. Hal ini bisa dilihat dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. 

a. Dalam pemerolehan life skill, ada tiga komponen yang menjadi fokus dalam program 

implementasi tersebut, yaitu: personal skill, social skill, dan vocational skill dalam 

bidang seni rupa. 

b. Personal skill yang diperoleh siswa dari program pengembangan life skill 

menunjukkan tingkat yang tinggi. Artinya hampir sebagian besar siswa memperoleh 

kecakapan tersebut dengan baik dan merekla memiliki kesadaran yang tinggi. 

Indikator ini bisa dilihat dari respon positif yang dimiliki siswa terhadap tugas yang 

diberikan oleh gurunya. Siswa tersebut merasa bahwa setiap tugas yang diberikan 

oleh guru seni rupa menarik dan sesuai dengan materi ajar sehingga mereka bisa 

menyelesaikannya dengan baik dan tepat waktu. 

c. Sebagian besar siswa juga memperoleh ketrampilan sosial yang tinggi karena mereka 

memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Dengan kecakapan berkomunikasi 

seperti ini siswa mempunyai rasa empati dan kerjasama yang baik terhadap teman di 

sekolah, guru, maupun masyarakat. Kecakapan ini terlihat dari motivasi dan 

partisipasi yang tinggi yang dimiliki siswa dalam kerja dan tugas kelompok. 
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Menurutnya, dengan tugas dan kerja kelompok, mereka bisa berbagi ilmu dan 

pengalaman selain  memupuk tenggang rasa dan hubungan baik sesama teman.    

d. Hampir separoh lebih dari responden (58%) belum memiliki kecakapan vokasional 

yang memadai karena mereka belum memiliki keahlian yang bisa diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan siswa yang masih rendah 

dalam menggambar proyeksi dan perspektif serta mengenal dan menggunakan bahan 

dan material dalam bidang seni rupa.  

e. Dalam pengajaran, guru sudah memberikan materi-materi yang menunjang 

pengembangan life skill dalam bidang seni rupa, meskipun belum maksimal.   
 

Rekomendasi 

Setelah mengadakan penelitian ini, penulis tampaknya perlu memberikan 

beberapa rekomendasi, diantaranya: 

1 Implementasi program pengembangan life skill dalam bidang seni rupa merupakan 

sebuah program besar sehingga seluruh komponen yang terlibat dengan program 

tersebut harus saling memperhatikan dan membantu. Untuk itu, kontribusi dan 

partisipasi seluruh pihak diharapkan untuk mendukung kelancaran program tersebut. 

2 Karena guru Kesenian pada SMP Lab School bukan seorang guru yang berlatar 

pendidikan seni rupa, wajar apabila yang bersangkutan belum bisa maksimal dalam 

melatihkan kecakapan vokasional dalam bidang seni rupa. Menyikapi hal ini, 

tampaknya perlu pelatihan vokasional terutama yang berhubungan dengan kesulitan 

guru tersebut, diantaranya dalam mengajarkan menggambar proyeksi dan perspektif 

serta mengenalkan siswa dalam pemilihan alat dan bahan dalam berkarya. 

3 Keberhasilan program pengembangan life skill tidak bisa lepas dari tersedianya 

sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, kedua hal tersebut perlu 

diperhatikan dengan memperbaiki sarana dan prasarana untuk mendukung 

pelaksanaan program tersebut. 

4 Implementasi program life skill perlu proses panjang dan kontinyu sehingga  waktu 

yang disediakan untuk program ini harus cukup, sementara mata pelajaran Kesenian 

tampaknya masih menjadi subyek minor karena dalam waktu satu minggu hanya 

dialokasikan waktu 2 jam yang harus dibagi dalam beberapa bidang seni yang lain, 

diantaranya seni tari, seni musik, seni drama dan teater. Apabila alokasi waktu tidak 

ditambah, bisa dipastikan keberhasilan program ini tidak bisa maksimal seperti yang 

diharapkan. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan model bimbingan dan konseling 
perkembangan untuk meningkatkan kematangan emosi remaja, mengingat adanya temuan 
data empirik yang diperoleh bahwa tingkat kematangan emosi remaja terutama pada 
siswa kelas sebelas di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 
ajaran 2008/2009 masih dalam kategori rendah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
penelitian dan pengembangan serta metode kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh 
melalui inventori kematangan emosi remaja dan skala penilaian terhadap kualitas model 
bimbingan dan konseling perkembangan. Temuan penelitian diperoleh hasil bahwa model 
bimbingan dan konseling perkembangan teruji secara efektif untuk meningkatkan 
kematangan emosi remaja.  
 

Kata kunci: bimbingan dan konseling perkembangan, kematangan emosi remaja 

 

PENDAHULUAN 

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita–cita 

bangsa. Harapan dan masa depan bangsa merupakan tanggung jawab remaja.  Oleh 

karena itu masyarakat sangat mendambakan sosok remaja yang mampu mengembangkan 

potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya (menyangkut aspek fisik, 

emosi, intelektual, sosial, dan moral-spiritual). Sehubungan dengan aspek perkembangan 

remaja, pada saat ini ditemukan banyak permasalahan emosional remaja berupa gejala-

gejala tekanan perasaan, frustrasi, atau konflik internal maupun konflik eksternal pada 

diri individu.  

Konflik-konflik internal maupun konflik-konflik eksternal ini telah ditemukan dan 

melanda individu yang masih dalam proses perkembangannya. Sejalan dengan pendapat 

Yusuf (2009) bahwa remaja (siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan siswa Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas) adalah siswa yang sedang berada dalam proses berkembang ke 

arah kematangan. Namun dalam menjalani proses perkembangan ini, tidak semua remaja 

dapat mencapainya secara mulus. Di antara para remaja masih banyak yang mengalami 

masalah, yaitu remaja yang menampilkan sikap dan perilaku menyimpang, tidak wajar 

dan bahkan a moral, seperti: membolos dari sekolah, tawuran, tindak kriminal, 

mengkonsumsi minuman keras (miras), menjadi pecandu Napza, dan free sex 
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(berhubungan sebadan sebelum nikah). 

Hasil penelitian Friedberg (1996) juga mengindikasikan berbagai permasalahan 

emosional remaja disebabkan oleh dampak kasus-kasus keluarga atau lingkungan sekitar 

remaja, diantaranya; korban perceraian orang tua, ketidakharmonisan antara anggota 

keluarga, dan sebagainya. Permasalahan emosional remaja yang muncul ialah perilaku-

perilaku agresif, impulsif, mengalami gangguan perhatian seperti kurang konsentrasi, 

kecemasan, kehilangan harapan-harapan, dan hal-hal yang terkait dengan mood 

management. 

Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan bahwa salah satu aspek 

perkembangan emosi remaja dapat dikategorikan kurang matang. Hal ini terlihat dari 

mulai kasus remaja yang melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang sampai nekat 

bunuh diri dengan latar belakang masalah yang sangat sepele. Seharusnya hal tersebut 

tidak perlu terjadi seandainya pada diri remaja telah mampu mengontrol emosinya. 

Demikian juga perlakuan lingkungan yang “lebih ramah” pada remaja tentunya akan 

mampu menekan dan mencegah kasus-kasus yang dialami remaja. Lingkungan yang 

dimaksud dapat mencakup perhatian orangtua atau keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Aspek-aspek yang terkandung dalam kematangan emosi remaja (Murray, 1997), 

antara lain; (1) aspek pemberian dan penerimaan cinta; yaitu mampu mengekspresikan 

cintanya sebagaimana remaja dapat menerima cinta dari orang-orang yang mencintainya,. 

(2) pengendalian emosi; dimana individu yang matang secara emosi menggunakan 

amarahnya sebagai sumber energi untuk meningkatkan usahanya dalam mencari solusi, 

(3) toleransi terhadap frustrasi; ketika hal yang diinginkan tidak berjalan sesuai 

keinginan, individu yang matang secara emosi mempertimbangkan untuk menggunakan 

cara atau pendekatan lain, dan (4) kemampuan mengatasi ketegangan; pemahaman yang 

baik akan kehidupan menjadikan individu yang matang secara emosi yakin akan 

kemampuannya untuk memperoleh apa yang diinginkannya sehingga remaja dapat 

mengatasi ketegangan. 

Emosi yang kurang matang berdampak negatif pada individu, sebaliknya emosi 

yang matang mempunyai sisi positif. Oleh karena itu diperlukan wadah pendidikan yang 

mampu mengembangkan emosi anak. Di mana sajakah emosi yang matang dapat 

dikembangkan? Setidaknya terdapat tiga wadah dimana individu memperoleh pendidikan 

yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya berperan dalam pembentukan nilai, 

sikap, dan perilaku individu.  

Sekolah sebagai wadah yang memfasilitasi berkembangnya aspek-aspek pribadi, 

sosial, emosional, pendidikan dan karir bagi peserta didik. Salah satu bentuk layanan di 
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sekolah yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengoptimalkan aspek-aspek 

perkembangan tersebut adalah layanan bimbingan dan konseling.  

 Bimbingan dan konseling perkembangan menurut Muro & Kottman (1995) adalah 

program bimbingan yang didasarkan atas beberapa prinsip yaitu: bimbingan dan 

konseling dibutuhkan untuk semua remaja dalam proses perkembangan, terfokus pada 

bagaimana remaja belajar dan pada proses mendorong perkembangan, konselor dan guru 

berperan membantu siswa untuk belajar dalam proses pembelajaran. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa tujuan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Atas adalah 

membantu remaja dalam mengembangkan dan menggunakan perasaan positif tentang 

diri, sikap positif dalam kehidupan, nilai-nilai individualitas, memahami perasaan, 

memiliki kesadaran tentang esensi nilai dan mengembangkan nilai-nilai konsisten yang 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu struktur program bimbingan 

perkembangan yang komprehensif terdiri atas empat komponen, yaitu: layanan dasar 

bimbingan, layanan responsif, sistem perencanaan individual, dan pendukung sistem. 

 Dari hasil studi pendahuluan diperoleh data bahwa di sekolah belum menerapkan 

model bimbingan dan konseling perkembangan secara sistemik dan terprogram. Para 

konselor Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta membutuhkan model bimbingan dan 

konseling perkembangan sehingga dapat digunakan untuk memfasilitasi para siswa dalam 

meningkatkan kematangan emosinya. Mengingat permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi para siswa (remaja) di Sekolah Menengah Atas dan alternatif layanan bimbingan 

dan konseling perkembangan yang diduga secara efektif dapat membantu permasalahan 

para siswa tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan model bimbingan dan konseling perkembangan untuk meningkatkan 

kematangan emosi remaja di Sekolah Menengah Atas. 

Rumusan masalah yang utama dalam penelitian ini adalah sejauhmana efektivitas 

model bimbingan dan konseling perkembangan dalam peningkatan kematangan emosi 

remaja. Rumusan masalah ini dapat diperinci secara operasional sebagai berikut: (1) 

Bagaimana efektivitas model bimbingan dan konseling perkembangan dalam peningkatan 

aspek pemberian dan penerimaan cinta?; (2) Bagaimana efektivitas model bimbingan dan 

konseling perkembangan dalam peningkatan pengendalian emosi?; (3) Bagaimana 

efektivitas model bimbingan dan konseling perkembangan dalam peningkatan toleransi 

terhadap frustrasi?; dan (4) Bagaimana efektivitas model bimbingan dan konseling 

perkembangan dalam peningkatan kemampuan mengatasi ketegangan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan model bimbingan dan konseling 

perkembangan untuk meningkatkan kematangan emosi remaja. Secara khusus penelitian 
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ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran mengenai: (1) kondisi 

kebutuhan pelaksanaan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Atas, khususnya 

yang berhubungan dengan model bimbingan dan konseling perkembangan dan 

kematangan emosi remaja, (2) kelayakan konseptual dan operasional model bimbingan 

dan konseling perkembangan untuk meningkatkan kematangan emosi remaja, dan (3) 

efektivitas model bimbingan dan konseling perkembangan terhadap peningkatan 

kematangan emosi remaja (mencakup aspek pemberian dan penerimaan cinta, 

pengendalian emosi, toleransi terhadap frustrasi, dan kemampuan mengatasi ketegangan). 

Sebagai tambahan analisis, diadakan pengujian mengenai sejauhmana efektivitas 

pelatihan kepada konselor dalam mengembangkan model bimbingan dan konseling 

perkembangan untuk meningkatkan kematangan emosi remaja.   

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian dan 

pengembangan (research and development atau disingkat R&D). Dalam penelitian ini, 

produk yang akan dihasilkan adalah model bimbingan dan konseling perkembangan. 

Borg & Gall (1989) menjelaskan prosedur pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

model dengan mengikuti sejumlah siklus kegiatan dalam sepuluh langkah yang 

dirangkum dalam empat tahapan utama, yaitu: studi pendahuluan, pengembangan dan 

validasi model, uji efektivitas model, dan diseminasi model. 

Penelitian ini melibatkan siswa-siswa kelas sebelas di SMAN Kabupaten Sleman 

Yogyakarta Tahun 2008/ 2009. Pada uji coba inventori kematangan emosi remaja, terlibat 

sejumlah 40 siswa dari SMAN 1 Ngemplak. Uji coba lapangan dilakukan oleh 194 siswa 

dari SMAN 1 Ngemplak, SMAN 1 Ngaglik, dan SMAN 1 Cangkringan. Para konselor 

juga dilibatkan untuk mengikuti pelatihan dan memberikan perlakuan pada siswa dalam 

rangka implementasi model bimbingan dan konseling perkembangan untuk 

meningkatkan kematangan emosi remaja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Paparan Hasil Studi Pendahuluan 

Berdasarkan hasil analisis data inventori kematangan emosi remaja pada 194 

siswa kelas sebelas Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Sleman Yogyakarta 

tahun akademik 2008/2009, ditemukan bahwa sebesar 25,38% siswa memiliki tingkat 

kematangan emosi pada kategori tinggi, 56,17% siswa berada pada kategori sedang, dan 

18,45% siswa memiliki tingkat kematangan emosi pada kategori rendah.  
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 Perincian hasil analisis data berdasarkan masing-masing aspek kematangan emosi 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek Pemberian dan Penerimaan Cinta 

 Aspek pemberian dan penerimaan cinta merupakan kemampuan individu untuk 

mengekspresikan cinta dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya sebagaimana remaja 

dapat menerima cinta dari orang-orang yang menyayanginya. Secara deskriptif 

ditemukan bahwa pada aspek pemberian dan penerimaan cinta terdapat 70 siswa (36,1%) 

berada dalam kategori tinggi, 69 siswa (35,5%) berada dalam kategori sedang, dan 55 

siswa (28,4%) berada dalam kategori rendah.  
 

b. Aspek Pengendalian Emosi 

Aspek pengendalian emosi yang matang dimiliki ketika individu menghadapi 

konflik, menggunakan amarahnya sebagai sumber energi untuk meningkatkan usahanya 

dalam mencari solusi atau pemecahan masalah. Secara deskriptif ditemukan bahwa pada 

aspek pengendalian emosi terdapat 31 siswa (16%) berada dalam kategori tinggi, 131 

siswa (67,5%) berada dalam kategori sedang, dan 32 siswa (16,5%) berada dalam 

kategori rendah.  
 

c. Aspek Toleransi terhadap Frustrasi 

Kemampuan individu untuk membuat sebuah pertimbangan untuk menggunakan 

cara-cara atau pendekatan lain, ketika hal yang diinginkan tidak berjalan sesuai 

keinginan. Secara deskriptif ditemukan bahwa pada aspek  toleransi terhadap frustrasi 

terdapat 48 siswa (24,7%) berada dalam kategori tinggi, 123 siswa (63,4%) berada dalam 

kategori sedang, dan 23 siswa (11,9%) berada dalam kategori rendah.  
 

d. Aspek Kemampuan Mengatasi Ketegangan 

Pemahaman yang baik akan kehidupan menjadikan individu yang matang secara 

emosi yakin akan kemampuannya untuk memperoleh apa yang diinginkannya sehingga 

remaja dapat mengatasi ketegangan. Secara deskriptif ditemukan bahwa pada aspek 

kemampuan mengatasi ketegangan terdapat 48 siswa (24,7%) berada dalam kategori 

tinggi, 113 siswa (58,3%) berada dalam kategori sedang, dan 33 siswa (17%) berada 

dalam kategori rendah.  

 Paparan mengenai profil kematangan emosi remaja pada setiap aspeknya 

menjelaskan bahwa pada sebagian besar aspek kematangan emosi remaja belum memiliki 

emosi yang matang, dengan indikasi tingkat kematangan emosi pada masing-masing 

aspek yang rata-rata tergolong ke dalam kategori sedang dan rendah. Mencermati hal 
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tersebut maka siswa membutuhkan suatu layanan bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan emosi menjadi lebih matang. 
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Model Hipotetik Bimbingan dan Konseling Perkembangan untuk Meningkatkan 
Kematangan Emosi Remaja 

 

Struktur model bimbingan dan konseling perkembangan untuk meningkatkan 

kematangan emosi remaja yang dikembangkan meliptui: (a) rasional, (b) tujuan, (c) 

asumsi dasar dan prinsip-prinsip, (d) populasi sasaran, (e)  peranan konselor, (e) prosedur 

pelaksanaan, dan (f) evaluasi keberhasilan. Penjelasan rincian struktur model 

dideskripsikan sebagai berikut. 
 

a.   Rasional 

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan pendidikan menengah umum sebagai 

lanjutan pendidikan dasar. Siswa-siswa yang memasuki jenjang pendidikan Sekolah 

Menengah Atas tergolong pada masa remaja dengan rentang usia 15-19 tahun. Pada masa 

remaja banyak sekali perubahan yang dialaminya. Perubahan yang terjadi tidak hanya 

perubahan fisik, namun juga perkembangan intelektual, emosi, sikap, moral, hubungan 

personal, minat terhadap karir dan ilmu pengetahuan serta keagamaan (Hurlock, 1996).  

Mengingat permasalahan-permasalahan emosi remaja, perlu upaya preventif dan 

beorientasi pada perkembangan dengan pemberian layanan bimbingan kepada siswa 

untuk meningkatkan kematangan emosinya dari pihak-pihak terkait, baik kepala sekolah, 

guru, konselor, staf, keluarga, dan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menjelaskan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

Dalam hal ini peran konselor menjadi sangat penting dalam memberikan layanan 

bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah Atas. Menurut perkembangan ilmu 

bimbingan dan konseling, pada abad 21 ini telah terjadi perubahan paradigma pendekatan 

bimbingan dan konseling, yaitu dari pendekatan yang berorientasi tradisional, remedial, 

klinis, dan terpusat pada konselor, kepada pendekatan yang beorientasi perkembangan 

dan preventif. Pendekatan yang dimaksud ialah pendekatan bimbingan dan konseling 

perkembangan (developmental guidance and counseling). Model bimbingan dan 

konseling perkembangan pertama kali dikembangkan oleh ASCA (American School 

Counselor Association) atau Asosiasi Konselor Sekolah Amerika pada tahun 1997, dan 

direvisi pada tahun 2005. ASCA mengartikan bimbingan dan konseling perkembangan 

sebagai komponen dari keseluruhan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi 

berbagai intervensi yang terencana dalam bidang pendidikan dan program layanan 

kemanusiaan lainnya yang menyangkut semua lingkup kehidupan manusia untuk 

menstimulasi dan memfasilitasi perkembangan individu dalam semua area 
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perkembangannya (personal, sosial, emosi, karir, moral-etika, kognitif, dan estetika) dan 

memantapkan kesatupaduan area perkembangan ke dalam gaya hidupnya (Myrick, 1993). 
 

b. Tujuan 

Tujuan umum bimbingan dan konseling perkembangan adalah memfasilitasi 

perkembangan psikologis konseli secara optimal, melalui peningkatan fungsi-fungsi dan 

aspek-aspek perkembangan ke tahapan yang lebih tinggi, dan menghilangkan berbagai 

hambatan atau rintangan sehingga mencapai perkembangan selanjutnya.  
 

c. Asumsi Dasar dan Prinsip-Prinsip 

Sejumlah asumsi yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan model bimbingan 

dan konseling perkembangan (Yusuf, 2008), antara lain: (1) Pencapaian tugas-tugas 

perkembangan merupakan tujuan bimbingan dan konseling; (2) Perkembangan pribadi 

yang optimal terjadi melalui interaksi yang sehat antara individu dengan lingkungannya; 

(3) Hakikat bimbingan dan konseling terletak pada keterkaitan antara lingkungan belajar 

dengan perkembangan individu; (4) Konseli dipandang sebagai individu yang mampu 

memilih tujuan, membuat keputusan, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam 

mencapai perkembangan dirinya; (5) Konseli adalah seorang pribadi yang unik dan 

berharga yang berjuang untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Konseli 

merupakan anggota kelompok, bagian dari budayanya, dan tidak pernah terisolasi dari 

lingkungan sosialnya; dan (6) Konselor memiliki nilai-nilai, perasaan, dan komitmen 

yang teguh terhadap dirinya. 

Selanjutnya prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan 

model bimbingan dan konseling perkembangan, ialah: (1) Bimbingan dan konseling 

perkembangan diperuntukkan bagi semua siswa; (2) Bimbingan dan konseling 

perkembangan berfokus pada pembelajaran siswa (student’s learning); (3) Bimbingan 

dan konseling perkembangan mengarahkan kepada penerimaan diri (self-acceptance), 

pemahaman diri (self-understanding), dan peningkatan diri (self-enhancement); (4) 

Bimbingan dan konseling perkembangan berfokus pada proses memberikan dorongan 

agar seseorang memiliki keberanian (the encouragement process); (5) Bimbingan dan 

konseling perkembangan lebih memahami perkembangan sebagai “proses” daripada 

“ketentuan akhir” (definitive ends); (6) Bimbingan dan konseling perkembangan 

berorientasi pada sebuah tim dan memerlukan layanan dari seorang konselor profesional 

yang terlatih; (7) Bimbingan dan konseling perkembangan dapat mengidentifikasi secara 

awal kemungkinan perlunya layanan bagi siswa yang berkebutuhan khusus (special 

need); (8) Bimbingan dan konseling perkembangan berpusat pada pemanfaatan potensi 
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psikologis berdasarkan aspek-aspek psikologi anak, aspek-aspek perkembangan anak, 

dan teori belajar; dan (9) Bimbingan dan konseling perkembangan bersifat fleksibel dan 

bertahap. 
 

d. Populasi Sasaran 

Model bimbingan dan konseling perkembangan bagi peningkatan kematangan 

emosi remaja berfungsi sebagai layanan pencegahan (preventive) dan pengembangan 

(developmental). Berdasarkan fungsi tersebut maka populasi sasaran layanan bimbingan 

dan konseling perkembangan adalah semua individu yang mengalami proses 

perkembangan potensi diri dengan penekanan pada fungsi preventif dan pengembangan. 

Pada tataran sekolah, semua peserta didik menjadi sasaran layanan bimbingan dan 

konseling perkembangan terutama dalam meningkatkan salah satu aspek perkembangan 

emosi, yaitu aspek kematangan emosi.  
 

e. Peranan Konselor 

Konselor berperan sebagai fasilitator dan reflektor dalam pelaksanaan model 

bimbingan dan konseling perkembangan. Sebagai fasilitator, konselor bertugas 

memimpin, mengatur, mengarahkan, dan mendorong terciptanya iklim kondusif bagi 

berlangsungnya kegiatan layanan bimbingan dan konseling perkembangan. Konselor 

sebagai reflektor, berfungsi untuk memberikan rangsangan terhadap pengalaman pribadi 

siswa dan membantu menginterpretasikannya. Harapannya, siswa dapat mengalami 

perubahan perilaku yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dalam rangka 

mencapai peningkatan kematangan emosi. 
 

f. Prosedur Pelaksanaan 

Model bimbingan dan konseling perkembangan bagi peningkatan kematangan 

emosi siswa dilaksanakan selama enam kali sesi pertemuan. Pada sesi pertama dan sesi 

ke enam digunakan untuk menggali profil kematangan emosi dari para siswa melalui 

pretest dan postest. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan sebanyak dua kali 

dalam seminggu. Setiap pertemuan berlangsung selama 90 menit. Pada setiap sesi 

pertemuan terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap membangun hubungan baik (rapport) 

dan orientasi materi, tahap penyampaian materi dan diskusi, tahap refleksi, dan tahap 

pengakhiran.  
 

g. Evaluasi Keberhasilan 

 Keberhasilan model bimbingan dan konseling perkembangan yang telah 

dilaksanakan dapat dilihat dari dampak atau pengaruhnya. Keberhasilan dapat 

dimanifestasikan dari segi kuantitatif yang ditandai dengan angka-angka keberhasilan dan 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 196

kualitatif yang ditandai dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan 

perilaku subjek yang mendapat layanan bimbingan dan konseling perkembangan. Secara 

komprehensif program intervensi memiliki indikator keberhasilan yaitu meningkatnya 

kematangan emosi remaja sebagai target intervensi. Teknik yang digunakan untuk 

mengetahui adanya peningkatan kematangan emosi remaja adalah melalui tes dengan 

instrumen kematangan emosi remaja. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas sebelas di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Sleman Yogyakarta memiliki tingkat 

kematangan emosi yang rendah. Dilihat dari aspek pemberian dan penerimaan cinta, 

aspek pengendalian emosi, aspek toleransi terhadap frustrasi, dan aspek kemampuan 

mengatsi ketegangan menunjukkan tingkat kematangan emosi yang tergolong sedang 

dan rendah.  

2. Model hipotetik bimbingan dan konseling perkembangan untuk meningkatkan 

kematangan emosi remaja dikembangkan dengan struktur yang terdiri atas; rasional, 

tujuan, asumsi dasar dan prinsip-prinsip, populasi sasaran, peranan konselor, prosedur 

pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan. 

Saran-saran yang dapat diberikan adalah berupa rekomendasi bagi para akademisi 

untuk dapat mengembangkan temuan yang sudah ada yaitu model bimbingan dan 

konseling perkembangan bukan hanya untuk meningkatkan kematangan emosi namun 

untuk variabel-variabel lain yang relevan, dan menemukan model-model lain yang dapat 

memperkaya temuan-temuan di bidang layanan bimbingan dan konseling, sehingga 

menjadi lebih komprehensif. Saran bagi praktisi bimbingan dan konseling di sekolah 

adalah perlu adanya kerjasama antara personil-personil sekolah dalam memberikan 

suasana kerja dan dinamika yang kondusif untuk menerapkan model bimbingan dan 

konseling perkembangan dalam rangka meningkatkan kematangan emosi para siswa di 

Sekolah Menengah Atas. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian 

pada populasi yang berbeda. 
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ENINGKATAN PENYERAPAN MATERI BAHASA INGGRIS PROCEDURAL 
TEXT  DENGAN CARA PEMBELAJARAN PROJECT BASED (MY CLOTHES, 

MY STYLE) DI SMA P2 BANDUNG 
Oleh Tanto Setia Mulyanto dan Luciana Syahman 

 

ABSTRAK 

Procedural text adalah salah satu genre yang dipelajari siswa dalam pelajaran bahasa 
Inggris selain Descriptive, Narrative, dll. Walaupun tidak termasuk genre yang sulit, 
namun kebosanan dapat menjadi kendala penyerapan bahasa Inggris bagi siswa. Ternyata 
genre ini memungkinkan untuk dikemas menjadi pembelajaran bahasa yang lebih 
menarik. My Clothes, My Style ini salah satunya. Dalam My Clothes, My Style siswa 
diharapkan menghasilkan portofolio berupa pakaian dan menampilkan hasil karyanya 
dalam bentuk pagelaran busana. Hasil akhir pembelajaran berupa produk, pembelajaran 
semacam ini dikenal dengan project based learning. Tapi tentu saja dalam prosesnya 
pembelajaran ditekankan pada pembahasan genre Procedural text. Penyerapan 
pemahaman siswa akan kosa kata serta generic structure Procedural text ternyata lebih 
baik dengan pembelajaran bahasa seperti ini. Minat siswa untuk menyelesaikan portofolio 
ini bertahan terus dan ini diasumsikan bahwa sedikit demi sedikit psychological barriers 
(Mulyanto, 2007) beberapa siswa siswi SMA P 2 Bandung dalam menghadapi pelajaran 
bahasa Inggris sudah hilang.  My Clothes, My Style mengajak siswa untuk berkreasi 
sesuai dengan ide mereka sendiri sekaligus melakukan praktek menulis dan praktek 
berbicara bahasa Inggris yang menyenangkan. 

Key word: Penyerapan, Procedural text, Project Based Learning 
 

PENDAHULUAN 

Seorang instruktur pernah berkata bahwa guru bahasa Inggris harus 

menghilangkan trauma siswa terhadap bahasa Inggris terlebih dahulu sebelum dapat 

membuat mereka mau mempelajarinya. Entah trauma atau bukan, beberapa siswa di 

SMA P 2 Bandung juga masih mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide mereka 

dengan menggunakan bahasa Inggris baik secara lisan maupun tulisan. Buktinya saat 

project ini dilaksanakan kisaran SKM (Standar Ketuntasan Minimal) untuk pelajaran 

bahasa Inggris tidak jauh beranjak dari 60.  

Parahnya lagi bila siswa melulu dijejali oleh bacaan demi bacaan saat belajar 

bahasa Inggris di kelas. Kata demi kata yang tidak dikenal belum lagi jenis-jenis teks 

yang beragam bermunculan di setiap pertemuan. Trauma yang tidak didukung oleh 

pembelajaran yang bervariasi semacam ini dikhawatirkan dapat membuat siswa lebih 

enggan lagi untuk mengungkapkan ide-ide mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Padahal bisa saja ide-ide mereka itu justru sangat kreatif. 
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My Clothes, My Style adalah project based learning yang berupaya meningkatkan 

penyerapan pembelajaran teks bahasa Inggris. Materi procedural text yang dibahas akan 

direlasikan dengan Seni Rupa dalam project ini. Hal ini dikenal dengan pembelajaran 

lintas kurikulum. Prinsip-prinsip re-use (gunakan kembali) dan recycle (daur ulang) 

digunakan sebagai prinsip pewujudan desain pakaian.  

 

PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DENGAN PROJECT BASED 

LEARNING PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS 

Menurut Harmer (2002: 84) communicative approach atau communicative 

language teaching menekankan fungsi bahasa yang signifikan bukannya pada grammar 

dan kosa kata. Prinsipnya yaitu untuk melatih siswa menggunakan bentuk-bentuk bahasa 

ini secara tepat dalam beragam konteks dan untuk berbagai tujuan. 

 Diharapkan kompetensi siswa dalam berbahasa Inggris dapat tercapai dengan 

project ini. Kompetensi yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan Richards, antara 

lain:  

• mengetahui bagaimana menggunakan bahasa untuk berbagai maksud  dan 

fungsi 

• mengetahui bagaimana memvariasikan penggunaan bahasa kita sesuai dengan 

seting dan partisipannya.  

• mengetahui bagaimana memproduksi dan memahami berbagai jenis teks.  

• mengetahui bagaimana mempertahankan komunikasi walaupun memiliki 

batasan dalam pengetahuan berbahasa. (Richards: 1993) 

 Kompetensi yang diharapkan dapat tercapai apabila terjadi proses pembelajaran 

yang baik. Menurut Boud et al. (dalam Richards, 1993:  133) ‘Pembelajaran melibatkan 

lebih dari sekedar interaksi antara pengetahuan; pembelajaran ada di sekitar kita, 

pembelajaran membentuk dan menolong kita menciptakan hidup kita - siapa kita, apa 

yang kita lakukan. Pembelajaran melibatkan masalah yang rumit dan intractable, 

pembelajaran memerlukan komitmen pribadi, pembelajaran juga menggunakan interaksi 

dengan pihak lain, pembelajaran melibatkan emosi dan perasaan kita, segala hal yang 

tidak terpisahkan dari pengaruh konteks dan budaya.’  

Kemudian Boud et al.,  (dalam Richards, 1993: 5) menuliskan bahwa  

1. Pengalaman adalah pondasi dan stimulus untuk pembelajaran; 

2. Pembelajar secara aktif mengkonstruksikan pengalaman mereka; 

3. Pembelajaran adalah sebuah proses yang holistik; 

4. Pembelajaran dikonstruksikan secara sosial dan kultural; 
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5. Pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sosio-emosional dimana pembelajaran itu 

berada. 

Menurut Richards (1993) prinsip dari metode pengajaran bahasa komunikatif 

adalah: 

• membuat komunikasi nyata sebagai fokus pembelajaran bahasa 

• menyediakan kesempatan bagi pembelajar untuk bereksperimen dan mencoba apa 

yang mereka ketahui 

• bersikap toleran terhadap kesalahan pembelajar karena diperkirakan bahwa si 

pembelajar sedang membangun kemampuan komunikatif mereka 

• memberikan kesempatan bagi pembelajar untuk mengembangkan accuracy dan 

fluency 

• menghubungkan berbagai skil seperti speaking, reading dan listening secara 

bersamaan, karena semua skil tersebut biasa hadir secara bersamaan di dunia nyata 

• membiarkan siswa induce atau menemukan aturan grammar sendiri 

Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, teknik dan aktifitas baru di kelas 

diperlukan. Teknik dan aktifitas baru tersebut menurut Richards harus membuat 

pembelajar dapat menegosiasi arti dan membuat mereka mampu untuk berinteraksi secara 

bermakna.  
 

 

PROJECT BASED LEARNING 

Menurut Richards selanjutnya, pembelajaran di kelas yang dapat mendukung 

pembelajaran komunikatif antara lain penggunaan pair work activities, role plays, group 

work activities dan project work (Richards, 1993: 6).  

Penulis kemudian mencoba project-based learning sebagai alternatif 

pembelajaran bahasa di kelas. Foss, Carney, McDonald dan Rooks (2007) mengatakan 

bahwa pembelaja-ran bahasa melalui project-based adalah sebuah metodologi yang 

fleksibel yang membuat berbagai keterampilan berkembang dalam sebuah kegiatan yang 

terintegrasi, bermakna dan berkelanjutan. Project-based learning telah dimaknai secara 

berbeda oleh beragam penulis tapi secara sederhana ini adalah “an instructional 

approach that contextualizes learning by presenting learners with problems to solve or 

products to develop” atau dengan kata lain sebuah pendekatan pengajaran yang 

mengkontekstualisasikan pembelajaran dengan menawarkan kepada si pembelajar 

masalah-masalah yang harus dipecahkan atau produk-produk yang harus dikembangkan 

(Moss & Van Duzer, 1998: 2 di Foss, Carney, McDonald dan Rooks, 2007: 81).  
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Selanjutnya menurut Foss, Carney, McDonald dan Rooks (2007:82), project-

based instruction memungkinkan instruktur/guru untuk mengajar keempat skil berbahasa 

Inggris (juga dengan elemen-elemen budaya yang berkaitan) sementara guru dan siswa 

diberikan kebebasan dalam memilih project apa dan bagaimana mereka akan 

melaksanakannya. Hal ini ditekankan pula dalam literacy assistance center bahwa 

’project based learning (PBL) dapat memacu skil reading, writing, listening, dan/atau 

speaking, juga pengetahuan.’  

Dalam sebuah project, Beckett and Slater (2005, di Foss, Carney, McDonald dan 

Rooks, 2007:82) yang dilaksanakan selama tiga minggu dan melibatkan 57 pembelajar 

bahasa Inggris di universitas terungkap bahwa siswa-siswanya merasa terkesan akan 

pembelajaran bahasa yang mereka capai melalui project mereka ini.  

  Kegiatan project-based learning membutuhkan perencanaan yang matang dan 

penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak diharapkan sebelumnya baik oleh siswa 

maupun guru. Tapi saat mereka berhasil, mereka merasa puas tidak seperti saat 

menghadapi tes atau model assessment tradisional lainnya. Dengan menggabungkan 

pembelajaran bahasa Inggris dengan pengembangan skil lain, project-based learning  

memungkinkan siswa untuk menghubungkan bahasa Inggris di kelas dengan minat 

mereka di dunia nyata. Keuntungan lainnya dari pendekatan ini adalah produk akhirnya. 

Selain menyelesaikan program dengan mendapatkan nilai serta menuntaskan angka 

kredit, siswa juga dapat menghasilkan karya sendiri. Di dunia dimana usaha kelompok 

dan pencapaian produk yang baik seringkali menjadi ukuran kesuksesan dan pencapaian, 

pembelajaran project based mempersiapkan siswa dengan baik di dunia nyata (Foss, 

Carney, McDonald dan Rooks, 2007: 89-90). Dengan kata lain project-based learning 

memberikan ‘model’ yang realistis mengenai bagaimana skil dan pengetahuan dapat 

diterapkan di situasi nyata apakah itu di tempat kerja, rumah, atau di masyarakat 

(Literacy assistance center). 
 

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROJECT 

Pembelajaran yang mengusung tema My Clothes, My Style ini dilaksanakan di 

kampus SMA P2 Bandung. Pelaksanaan mulai pertengahan Februari hingga pertengahan 

Maret 2008.  Pembelajaran dilakukan sekitar 10 pertemuan, masing-masing 2 jam 

pelajaran (@ 45 menit). Puncak kegiatan berupa sesi pagelaran busana yang berfungsi 

sebagai pertunjukkan portofolio hasil pembelajaran. Pelaksanaan di lapangan sekolah 

yang dilengkapi runway dan penampilan musik pada tanggal 24 Maret 2008.   

Peserta adalah seluruh siswa SMA P 2 Bandung kelas X tanpa melihat nilai 

bahasa Inggris mereka. Mereka kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti 
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yang disarankan Moss dan Van Duzer (1998) dan Literacy assistance center,  dengan 

jenis pakaian Literacy assistance center yang berbeda. Perbedaan ini bukan karena 

ditentukan oleh penulis, tapi karena pilihan masing-masing kelompok. 

Konteks make over pakaian adalah konteks pembelajaran procedural teks lain 

yang ditawarkan dalam project ini. Karena dari beberapa buku yang pernah digunakan di 

SMA P 2 konteksnya biasanya berkisar antara memasak, mengoperasikan sesuatu dan 

membuat origami. 

Selanjutnya Wrigley (1998) di Moss dan Van Duzer (1998) menyebutkan 

langkah-langkah yang biasa ditemukan dalam kebanyakan project, seperti menentukan 

topik, membuat rencana penelitian, membuat produk, dan berbagi hasil produk dengan 

kelompok yang lain. Berikut langkah-langkah pelaksanaan project yang kami lakukan. 

Mengingat siswa siswi SMA P2 Bandung tidak mempelajari desain secara khusus, maka 

kepada siswa diperkenalkan cara membuat konsep desain terlebih dahulu. Pelatihan 

designing dilakukan oleh seorang mahasiswa STISI Bandung. Pelatihan ini terdiri dari 

pengantar designing, konsep desain, sketsa desain, menyaksikan video fashion show, 

diikuti penulisan konsep dan menggambar sketsa desain, dan presentasinya. Pembelajaran 

bahasa Inggris terlihat pada penulisan konsep desain (writing skill) dan presentasi 

prosedur pembuatan (speaking skill). Sedangkan pembelajaran lintas kurikulum dengan 

seni rupa terlihat pada pembuatan sketsa design dan produk jadinya. 

Keberhasilan program diukur oleh dua indikator. Pertama kompetensi siswa 

tentang bahasan procedural text. Kompetensi awal diukur dengan pre test dan bukti 

keberhasilan diukur dengan post test. Sedangkan perubahan minat siswa terhadap bahasa 

Inggris diukur dengan kuesioner 1 dan 2, sebelum dan setelah program. 

Pembelajaran procedural text dengan tema designing dilakukan melalui tahapan 

sebagai berikut: Pre activities yang berfungsi untuk mengingat-ingat kembali materi yang 

pernah dibahas atau kosa kata yang pernah dipelajari, berbentuk quiz. 

Selanjutnya adalah main activities. Siswa membentuk kelompok kemudian diberi 

bacaan berbentuk procedural teks. Masing-masing kelompok mencoba memahami isi 

bacaan kemudian kelompok tersebut membuat pertanyaan dari bacaan. Bacaan beserta 

pertanyaan kemudian diberikan kepada kelompok lain untuk dijawab. Setelah diskusi dan 

menjawab pertanyaan, bacaan beserta isiannya dikembalikan kepada kelompok semula 

untuk kemudian diberi nilai, peer scoring. Diskusi klasikal yang dipandu guru dilakukan 

kemudian untuk secara random memeriksa kesulitan yang dihadapi siswa. 

Pada tahapan ini juga mulai disosialisasikan prinsip pengelolaan barang bekas dan 

konsep desain dan ajakan untuk terlibat dalam program. 
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Siswa diperkenalkan dengan prinsip-prinsip pengelolaan limbah yang terdiri dari reduce 

(kurangi), re-use (gunakan kembali) dan recycle (daur ulang). Dalam hal ini yang 

digunakan adalah recycle dan re-use. 

Pada tahap post activities, masing-masing kelompok dipersilakan untuk 

menentukan tema desain, menginventaris pakaian yang sudah tidak terpakai untuk di re-

use dan penugasan penulisan konsep desain dan proses make over secara sederhana. 

Naskah dikumpulkan untuk penilaian writing. 

Tahapan berikutnya yaitu pembuatan gambar desain sebagai penugasan portofolio 

1 berbentuk gambar sekaligus penilaian yang berhubungan dengan seni rupa. Pada 

tahapan pengenalan desain dan membuat gambar desain, guru seni rupa terlibat.  

Presentasi konsep desain dan gambar adalah tahapan berikut dari program. 

Setelah persiapan presentasi dalam bahasa Inggris  untuk mendapatkan nilai speaking.  

Pertemuan berikutnya diisi dengan perwujudan desain di kelas untuk penilaian 

portofolio 2 yang berbentuk hasil desain. Pengerjaan dilakukan di kelas kecuali apabila 

ada teknik pembuatan yang tidak mungkin dilakukan di kelas , misalkan pencelupan, 

penjahitan, dll. Selanjutnya penyerahan hasil make over untuk seleksi the fashion show 

sebagai sesi pertunjukan portofolio pembelajaran procedural text.  

 Dengan mengacu kepada Moss dan Van Duzer (1998), penilaian dapat dilakukan 

oleh guru, teman, atau diri sendiri. Guru dapat menilai skil dan pengetahuan yang siswa 

gunakan dan cara mereka menggunakan bahasa selama project berlangsung. Siswa dapat  

merefleksikan kerja mereka sendiri dan kerja teman sekelasnya, sebaik apa kerja 

kelompok, apa yang mereka rasakan tentang kerja mereka dan perkembangan kerja 

mereka, dan skil serta pengetahuan apa yang mereka capai.  

 

TEMUAN 

Dari keseluruhan proses pembelajaran, antusiasme siswa selama pembelajaran 

serta peningkatan nilai kognitif siswa mengindikasikan bahwa materi procedural text 
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yang disampaikan dengan pembelajaran project based ini cukup berhasil mengingat 

kecenderungan partisipasi siswa SMP dan SMA di Jawa Barat, Banten dan Jakarta yang 

‘sangat rendah’ dan ‘rendah’ di dalam kelas bahasa (dalam survei terhadap 62 guru di  

Suherdi, 2001 di Englishiana, 2005). Dengan kata lain pembelajaran bahasa Inggris 

procedural text dapat lebih menyenangkan apabila disampaikan dengan cara belajar yang 

berbeda dan sekaligus project ini memungkinkan siswa untuk dapat mewujudkan ide 

kreatif mereka dalam memanfaatkan pakaian yang sudah tidak terpakai lagi menjadi 

pakaian yang nilai estetisnya lebih tinggi atau modelnya lebih up to date.  

Pada kuesioner setelah program ini menunjukkan bahwa siswa juga lebih enjoy 

belajar bahasa Inggris dan merasa dapat menggunakan bahasa Inggris dalam setting yang 

berbeda dengan keseharian mereka (walaupun proporsi siswa yang merasa demikian 

jumlahnya tidak mutlak). Unjuk hasil belajar yang dirangkum dalam pagelaran apalagi 

dilombakan antar kelas memang belum pernah dilaksanakan di sekolah ini. Hal ini 

membuat siswa lebih terpacu untuk mempraktekkan skill bahasa Inggris mereka. 

Wawancara secara random dengan beberapa siswa juga menyebutkan bahwa 

kelanjutan project dapat berlangsung dengan mencari tema yang berbeda. Ada yang 

mengusulkan; How to write a song yang diikuti song festival sebagai usul unjuk 

pembelajaran (pa1) atau how to make drama script yang diikuti drama festival (pi9). 

Secara tidak langsung hal ini menegaskan minat mereka terhadap pembelajaran bahasa 

Inggris lebih baik dan bahwa keberagaman pembelajaran bahasa Inggris lebih disukai. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran bahasa Inggris procedural text memungkinkan apabila dilakukan 

dengan project based. Dalam hal ini project yang dimaksud dalam hal perwujudan 

produk/portofolio pembelajaran bahasa Inggris siswa. Yang perlu diingat adalah porsi 

jam pembelajaran. Apabila proses pewujudan produk tidak memungkinkan dilakukan di 

dalam kelas, maka sebaiknya lakukan di luar jam kelas saja. 

Keterbatasan project ini terletak pada sarana dan prasarana yang kurang, 

perencanaan acara yang kurang matang, keterlambatan pengumpulan portofolio, gambar 

atau naskah gambar dari beberapa kelompok siswa, tidak adanya kelompok pembanding,   

serta keengganan sejumlah siswa untuk mengikuti program karena satu dan lain hal. Hal-

hal tersebut sebaiknya dipersiapkan sebelum program sehingga apabila project serupa 

dilaksanakan kembali kendala serupa dapat diantisipasi. 

Langkah-langkah project ini tergambar dalam rencana pembelajaran (RPP) yang 

merangkum hampir semua ranah kognitif (reading dan listening), afektif dan psikomotor 
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(speaking dan writing). Rencana pembelajaran yang dapat  mencapai kompetensi siswa 

yang diinginkan harus diujicobakan terlebih dahulu dan pembenahan yang disesuaikan 

dengan kondisi siswa tiap kelas tetap harus ada sebelum dapat di klaim bahwa rencana 

pembelajaran demikian baik dan dapat diterapkan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Foss, Patrick, Nathaniel Carney, Kurtis McDonald and Matthew Rooks, 2007, Project-
Based Learning Activities for Short-Term Intensive English Programs, in Asian 
EFL Journal, Teaching Articles 

Harmer, Jeremy, 2002, The Practice of English Language Teaching, Pearson Education  

Limited. 

Jarvis, Peter ed., 2006, The Theory and Practice of Teaching 2002-2006, Second edition,  

Routledge 

Moss, Donna and Carol Van Duzer, 1998, Project Based Learning for Adult English 
Language Learners.  www.ericdigest.org  

Mulyanto, Setia., 2007, Analysis of Barriers in Listening Comprehension among Junior 
High School Students, Tesis 

Richards, Jack C., Communicative Language Teaching Today,  Cambridge 

Suherdi, Didi,  September 2005, On the Role  of Affective Factors in Language Learning, 
in Englishiana, Vol. 2, No. 2  

Project-Based Learning, www.lacnyc.org Literacy assistance center,  

 

BIODATA SINGKAT ;: 

1. Tanto Setia Mulyanto adalah mahasiswa S-3 pada Prodi Pengembangan Kurikulum 
guru bahasa Inggris di SMA PGII 2 Bandung, dosen STKIP Garut dan IM Telkom. 

Luciana Syahman adalah guru bahasa Inggris di SMA PGII 2 Bandung 



Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 1 April 2010 206

MELAKSANAKAN SUPERVISI AKADEMIS MELALUI PENELITIAN TINDAKAN 

SEKOLAH  (SCHOOL ACTION RESEARCH) 

Oleh 
Aan Komariah* 

 
ABSTRACT  

Educational Supervision is intended for the improvement and development of the quality 

general education and the learning process in particular. Academic supervision is directed 

at teachers establishment so they can show the best performance and professional 

behavior in performing learning teaching process. The Effective of supervision should be 

based on competence, commitment and motivation of supervisors and implemented in a 

planned, directed and sustained through an approach to clinical supervision in school 

action research (SAR) frame.  SAR is believed to increase the cafacity and cafability 

supervisee and supervisors through the implementation of the supervision activities that 

go from self-reflection to solve the problem of teaching learning.  

Kata Kunci: Supervisi Akademis, School Action Research 

 

PENDAHULUAN 

Landasan yuridis formal supervisi pendidikan saat ini merujuk pada Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional No 12 Tahun 2007, yang mengukuhkan peran dan fungsi 

pengawas melalui standar kompetensi pengawas yaitu kompetensi kepribadian,  

kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi 

pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial. Sebelumnya 

sudah ada SK Menpan Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional 

Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 097/U/2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, 

Pembinaan Pemuda dan Pembinaan Olah Raga. Ketiga produk hukum ini menjadi dasar 

pelaksanaan praktek kepengawasan dan salah satu perannya adalah  harus melakukan 

penelitian. Dengan demikian pengawas dituntut memiliki kemampuan melakukan 

penelitian dan dapat melaksanakan penelitian untuk meningkatkan profesionalisme 

pengawas sekaligus memecahkan persoalan-persoalan pembinaan profesionalisme 

pendidik.  

Substansi dari penelitian yang dilakukan pengawas sekolah tidak terlepas dari 

usahanya dalam merealisasikan tugas supervisi akademik dan manajerial secara efektif. 
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Hal ini karena merealisasikan supervisi menuntut peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan terus menerus sejalan dengan perkembangan pendidikan di lapangan. 

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

91/KEP/M.PAN/10/2001 menyatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah 

menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik 

negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas menilai dan membina 

bukan pekerjaan sederhana, diperlukan kemampuan analisa yang cermat dan pemikiran-

pemikiran profesional penentuan solusi pemecahan masalah pendidikan yang menuntut 

adanya kompetensi dan profesionalisme kerja pengawas pendidikan. Dalam 

melaksanakan tugas menilai dan membina, sangat dihindari sikap menjudgement 

(mengadili) tanpa adanya penelitian terlebih dahulu tentang suatu hal.  

Penelitian bagi pengawas dalam pengembangan profesinya, seharusnya difokuskan 

pada permasalahan  yang terkait dengan keilmuan dan praktek tugas kepengawasan 

sekolah yang merupakan tanggung jawab profesionalnya. Sehingga praktek terbaik 

kepengawasan didasari dari temuan-temuannya dalam memecahkan masalah melalui 

penelitian yang sistematis dan kontinu.Tuntutan terhadap pengawas dalam bidang 

pengembangan karya ilmiah, tidak hanya terbatas pada upaya melakukan penelitian tetapi 

ada bidang-bidang lain seperti Karya tulis atau makalah yang berisi tinjauan atau ulasan 

ilmiah, Tulisan ilmiah populer, Prasaran dalam pertemuan ilmiah, Buku pelajaran atau 

modul, menemukan Teknologi Tepat Guna, menciptakan karya seni, menyusun pedoman 

pelaksanaan pengawasan, dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan 

sekolah . Namun demikian, kemampuan meneliti merupakan suatu kemampuan khas 

yang tidak dapat mengikuti selera sendiri tetapi ada prosedur baku yang harus diikuti dan 

dapat dipelajari. Penelitian yang dianjurkan untuk dilaksanakan pengawas adalah 

penelitian tindakan sekolah (PTS). 

Walaupun belum sepenuhnya pengawas diangkat berdasarkan merit system sesuai 

kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan untuk peran supervisor sekolah, namun 

saat ini kegiatan yang mengarah kepada peran tersebut  sedang gencar digalakan melalui 

program penelitian  tindakan yang diharapkan berimplikasi pada peningkatan 

profesionalisme kerja. Melalui program penelitian tindakan diharapkan diperoleh suatu 

pemecahan masalah yang komprehensif dan mendasar yang berorientasi pada kebutuhan 

dan harapan yang sesungguhnya. Di samping itu diharapkan pengawas terbiasa 

mengembangkan cara kerja sistematis dalam upayanya sebagai pemerbaik mutu 

pendidikan dengan prinsip continuous quality improvement. 
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Pengembangan program kepengawasan bagi kepala sekolah dan pengawas akan 

lebih bermakna apabila program tersebut didasarkan pada praktek terbaik yang dilakukan 

dan diukur melalui penelitian tindakan. Penelitian  tindakan menjadi basis pengembangan 

model kepengawasan yang terpercaya dan didasarkan pada prinsip kerja kepengawasan 

yaitu continuous quality improvement.  Begitu banyak teknik dan metode kepengawasan 

yang telah ditemukan secara inovatif tetapi belum dilaksankan dalam praktek 

kepengawasan karena adanya keterbatasan dalam pengaksesan ilmu dari pihak praktisi. 

Program ini menjadi jembatan bagi para akademisi dan para praktisi untuk 

mensosialisasikan, menerapkan, dan menguji  metode/teknik baru  hasil kajian akademik 

diperkuliahan kepada para kepala sekolah dan pengawas melalui kegiatan penelitian 

tindakan sekolah secara kolaboratif. 

      

SUPERVISI PENDIDIKAN 

Suatu sebutan akademik bagi peran pengawas dalam dunia pendidikan dikenal 

dengan supervisi. Pengistilahan supervisi dimaksudkan agar peran pengawas tidak 

semata-mata kegiatan teknis untuk memantau dan memeriksa kegiatan secara mekanistis 

tetapi harus bermakna membina dan membimbing melalui kematangan pengalaman dan 

kompetensinya. Wikipidia (online,12-10-09) Supervision means the act of watching over 

the work or tasks of another who may lack full knowledge of the concept at hand. 

Supervision does not mean control of another but guidance in a work, professional or 

personal context. 

Secara morfologis, “supervisi” terdiri dari dua kata yaitu “super” yang berarti 

hebat, luar biasa baiknya atau lebih dan “visi” mempunyai arti pandang/lihat, tilik atau 

awasi. Artinya kegiatan dari seseorang yang hebat atau luar biasa baiknya atau yang 

memiliki kelebihan melalui pandangannya/tilikannya secara cermat terhadap orang yang 

menjadi tanggungjawabnya pekerjaannya.  

Berdasarkan hal tersebut, maka supervisi dapat berarti  pengawasan yang dilakukan 

oleh orang yang ahli/profesional dalam bidangnya sehingga dapat memberikan perbaikan 

dan peningkatan/pembinaan agar pembelajaran dapat dilakukan dengan baik dan 

berkualitas. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka supervisor pendidikan harus 

seorang profesional  yang kinerjanya dipandu oleh pengalaman, kualifikasi dan 

kompetensi  yang dibuktikan dengan sertifikat profesional.  

Pada umumnya pengertian supervisi mengacu kepada usaha perbaikan situasi 

belajar mengajar. Akan tetapi sebagaimana layaknya ilmu social terapan terdapat 
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keragaman pendapat dalam menafsirkan istilah tersebut. Berikut penulis kutip beberapa 

pendapat para ahli. 

1. Neagley (1980:20) mengemukakan bahwa setiap layanan kepada guru-guru yang 

bertujuan menghasilkan perbaikan instruksional, belajar dan kurikulum dikatakan 

supervisi. Supervisi di sini diartikan sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru-

guru dalam bidang instruksional, belajar dan kurikulum, dalam usahanya mencapai 

tujuan sekolah. 

2. Kimbal Wiles (Ametembun NA, 1981:5) berpendapat bahwa “Supervision is an 

assistance in the development of a better teaching-learning situation”, yaitu suatu 

bantuan dalam pengembangan/peningkatan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 

3. Ametembun, N.A (1981:5) merumuskan bahwa supervisi pendidikan adalah 

pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan 

berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya, 

dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. 

4. Oteng Sutisna (1982:223) menjelaskan bahwa pandangan baru tentang supervisi 

terdapat ide-ide pokok, seperti: menggalakan pertumbuhan profesional guru, 

mengembangkan masalah-masalah belajar mengajar dengan efektif. Pendekatan-

pendekatan baru tentang supervisi ini menekankan pada peranan supervisi selaku 

bantuan, pelayanan atau pembinaan pada guru dan personil pendidikan lain dengan 

maksud untuk kemampuan guru dan kualitas pendidikan. 

5. Sergiovani dan Starrat (E. Mulyasa, 2004:111): Supervision is a process designed to 

help teacher and supervisor (or the principal) learn more about their practice; to better 

able to use their knowledge and skills to better serve parents and schools; and to make 

the school a more effective learning community. 

(Supervisi merupakan proses yang didesain untuk membantu guru dan supervisor 

(atau kepala sekolah) dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah; dimana mampu 

menggunakan pengetahuan dan keahlian-keahlian mereka untuk memberikan layanan 

yang lebih baik terhadap orang tua peserta didik dan sekolah; dan berupaya membuat 

sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada 

hakekatnya supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi 

guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksudkan adalah segala usaha yang 

memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk berkembang secara profesional, 

sehingga mereka lebih maju lagi dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu 

memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. 
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Dalam pendidikan dikenal dua macam supervisi yaitu supervisi akademik dan 

supervisi manajerial/administrative. Supervisi akademis tertuju pada perbaikan dan 

pengembangan kinerja mengajar guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran, 

sedangkan supervisi manajerial focus pada perbaikan dan peningkatan kualitas 

pengelolaan pendidikan melalui aspek manajerial seperti perencanaan dan kebijakan 

sekolah, system kompensasi, pengorganisasian, pelaporan, dan sebagainya. 

 

Supervisi Akademis 

Supervisi pendidikan lebih dikhususkan pada supervisi pengajaran  (instructional 

supervision)  dan sekarang lebih dikenal dengan istilah supervisi akademik dimaksudkan 

agar guru-guru dan personil lainnya terbimbing dan terarahkan dalam melaksanakan 

tugas profesionalismenya terutama mengelola PBM yang efektif. Supervisi akademik 

adalah tugas pengawas sekolah untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan 

kualitas pendidikan melalui pembinaan profesionalisme guru dan tenaga tata usaha 

sekolah dalam merancang, mengembangkan dan mengevaluasi PBM. Seorang supervisor 

adalah   pembina bagi guru dan personil lainnya yang memberikan bantuan dan 

bimbingan  kearah perbaikan situasi pendidikan, khususny peningkatan situasi belajar 

mengajar. Menurut Kimball Wiles (1956:8-10) menyatakan bahwa “supervisi adalah 

bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar lebih baik”.Artinya bahwa 

supervisi adalah kegiatan pelayanan yang semata-mata ada untuk membantu guru 

menunaikan pekerjaannya lebih baik. 

Supervisi akademik (pengajaran) adalah supervisi yang lebih difokuskan pada 

perbaikan dan peningkatan PBM. PBM yang mendapat sentuhan supervisi akademik 

adalah PBM yang senantiasa hidup karena selalu dinamis dan setiap event PBM 

senantiasa ada perubahan kearah yang lebih baik, sistematis dengan kemampuan 

mengajar guru yang professional, Kaya akan variasi metode dan keterampilan mengajar 

yang relevan, menyenangkan dan nyaman dengan eksistensi guru berkepribadian utuh 

yang memiliki komitmen (commitmen), loyalitas (loyality),  kemauan (willingness) atau 

motivasi (motivation) yang terepresentasi dari kinerja terbaiknya. 

Prosedur kerja supervisi akademik tidak semata-mata supervisor datang ke kelas 

membawa alat observasi kelas lalu dilakukan penilaian terhadap performa guru dan 

dilanjutkan dengan pembicaraan individual, tanpa ada keberlanjutan  (sustainability) bagi 

upaya pengembangan profesionalisme guru. Supervisi akademik mungkin saja 

menjadikan prosedur tersebut sebagai langkah awal memahami siapa guru yang menjadi 

tanggungjawabnya. Tetapi lapangan kerjanya tidak selesai sampai di situ tetapi pada 
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pencapaian profesionalisme guru yang dinyatakan dalam kerja terbaiknya di kelasatau 

pada pengelolaan PBM sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Daresh, 

(1989) mengungkapkan bahwa: “Supervisi pengajaran merupakan upaya membantu guru-

guru mengembangkan kemampuannya mencapai tujuan pengajaran”. Dengan demikian, 

apapun prosedur yang ditempuh, teknik yang diterapkan dan metode yang digunakan 

semuanya diarahkan pada tujuan esensial supervisi akademik yaitu membina dan 

membantu guru mengaktualisasikan kemampuan profesinya. 

Supervisi akademik secara praktikal bekerja dalam lingkup pembimbingan 

perancangan, pelaksanaan dan penilaian kurikulum, implementasi kurikulum melalui 

penyusunan silabus, RPP, mengembangkan strategi Belajar mengajar,  menggunakan 

keterampilan mengajar, menerapkan metode, memilih sumber, alat dan media, merancang 

evaluasi, dan sebagainya. 

Untuk mencapai tujuan supervisi akademik yang efektif, supervisor perlu 

memberikan pelayanan terbaiknya yang dilandasi  pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang terepresentasi dalam standar kinerja supervisor. Glickman (1985:5), mengemukakan 

bahwa: “Efective supervision requires knowledge, interapersonal skills, and technical 

skills”. Artinya,dalam melaksanakan tugas profesinya supervisor tidak hanya dituntut 

memiliki pengetahuan lebih baik, teknik supervisi yang teruji, tetapi harus mampu 

menciptakan hubungan baik dan menjaganya terus supaya terjadi suasan “rapport” yang 

hangat dan menyenangkan. Bahkan disarankan kalau supervisor “pantang memulai 

pembicaraan dengan kata-kata negative”, walaupun kenyataan itu ada pada  supervisie . 

Mulailah dari hal-hal yang bersifat positif dan giring supervisie untuk dapat 

mengungkapkan kekurangannya sendiri dan bersama-sama dicari solusinya. Lebih lanjut 

Glickman (1985:7) menjelaskan sebagai berikut: “... the supervisor must have technical 

skills in observing, planning, assesing, and evaluating instructional improvement”. 

Ketiga persyaratan tersebut (knowledge, interpersonal skills, dan technical skills), 

merupakan tuntutan mutlak untuk dapat melaksanakan tugas atau kegiatan supervisi 

pengajaran secara efektif. Tugas atau kegiatan supervisi pengajaran tersebut diungkapkan 

oleh Glickman (1985:7), bahwa: “...direct assistance, curriculum development, inservice 

education, group development, and action research”. Bahwa supervisi akademis sangat 

relevan dilaksanakan melalui suatu program terencana, terarah dan berkesinambungan 

dan alat untuk itu diwadahi dalam Penelitian Tindakan Sekolah (PTS).  

 

KONSEP PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH 

Definisi PTS 
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PTS merupakan suatu prosedur penelitian tindakan yang diadaptasi dari Penelitian 

Tindakan Kelas. Penelitian tindakan sebaiknya dilakukan guru maupun  pengawas.  Bagi 

guru dikenal dengan istilah  Penelitian Tindakan Kelas  (PTK) sedangkan bagi pengawas  

dikenal dengan nama  Penelitian Tindakan Sekolah  (PTS). 

PTS adalah Proses penelitian yang dilakukan pengawas sekolah secara sistematis 

dan terencana melalui tindakan bagi perbaikan dan peningkatan profesionalisme dan 

kinerja kepala sekolah, guru dan personil sekolah lainnya sehingga akan diperoleh 

peningkatan kualitas pendidikan. 

Penelitian sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara 

sistematik untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data 

dengan menggunakan metode dan teknik tertentu dalam rangka mencari jawaban atas 

permasalahan yang dihadapi. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu 

yang pada dasarnya berkaitan dengan pengembangan ilmu dan pemecahan suatu masalah. 

PTS  lebih ditujukan bagi pemecahan suatu masalah terutama masalah profesionalisme 

supervisie sehingga diperoleh praktek supervisi terbaik yang didasarkan pada  hasil 

penelitian dan sebaliknya bahwa teknik atau metode dalam supervisi pendidikan menjadi 

alat tindakan yang dipraktekan dengan sungguh-sungguh melalui suatu uji coba terencana 

dan sistematis. Dengan adanya PTS maka ada tindakan nyata yang diyakini lebih baik 

dari yang biasa dilakukan. 

 

Karakteristik PTS 

Beberapa karakteristik dari PTS adalah sebagai berikut: 

1) PTS adalah refleksi diri pengawas 

PTS pada hakekatnya adalah refleksi diri pengawas akan kekurangan-kekurangan 

atau rendahnya kualitas pendidikan di daerah binaannya yang ditinjau dari sudut 

pengawas yang melakukan pembinaan. Pengawas menyadari diri bahwa masih ada yang 

kurang dan harus ditingkatkan dan usaha peningkatannya  harus dimulai dari diri 

pengawas itu  sendiri dalam memecahkan masalah. Melalui perenungan dan pemikiran 

yang jernih, pengawas menemukan dan mengambil suatu tindakan tertentu yang dianggap 

paling relevan untuk memecahkan masalah. Tindakan yang diambil ini dipikirkan secara 

matang, dibuat prosedurnya, diorganisasikan  dan dilaksanakan secara terencana.  
 

2) Masalah PTS berawal dari pembinaan profesionalisme  

Pekerjaan rutin pengawas adalah membina profesionalisme pendidik dan tenaga 

kependidikan (guru,kepala sekolah, tata usaha,dll. Hanya saat ini masih banyak tertuju 

pada guru). Saat pengawas kunjungan sekolah atau kunjungan kelas untuk mengobservasi 
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performance mengajar guru atau performance kepemimpinan kepala sekolah, pengawas 

menemukan beberapa kekurangan atau kelemahan dari kinerja mereka dan sebagai upaya 

untuk menanganinya adalah melalui tindakan yang terencana. Dengan demikian, PTS 

berawal dari usaha pembinaan profesionalisme dan berlanjut pada usaha pembinaan 

profesionalisme pula. Artinya pengawas mengidentifikasi masalah yang dialami 

guru/kepala sekolah saat ia melakukan pembinaan dan timbul suatu pemikiran untuk 

menggunakan cara/tindakan tertentu untuk memecahkannya sebagai suatu bentuk 

pembinaan profesionalisme secara terencana dengan sistematis. Masalah PTS ditemukan 

dalam lingkup tanggungjawab kepengawasan dan saat melakukan kepengawasan (On the 

job problem oriented).  
 

3) PTS adalah pemecahan masalah (problem solving oriented) 

Begitu banyak cara/teknik/pendekatan supervisi yang dapat dijadikan tindakan 

perbaikan dan peningkatan profesionalisme guru/kepala sekolah. Pengawas harus 

memilihnya sesuai pemikiran terjernih dan hendaknya tindakan itu mudah dan sanggup 

dilakukan secara optimal Tindakan itu dilakukan pada situasi alami dan ditujukan  untuk 

memecahkan permasalahan-permasalahan praktis. Misalnya pengawas menghadapi 

kenyataan bahwa hampir seluruh guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan metode cooperative learning,  maka pengawas berupaya 

memecahkan masalah ini dengan pendekatan kelompok melalui program trainning atau 

IHT (inhouse trainning). Sangat tidak efektif kalau pengawas memberikan pelayanan 

satu- satu atau individual conference. Pengawas rencanakan secara sistematis dan 

mempersiapkan segala sesuatunya untuk terselenggaranya IHT secara sukses dan 

pengawas membuat berbagai persiapan dari materi sampai alat observasi untuk mengukur 

daya serap peserta.  

Yang utama dari PTS adalah usaha pemecahan masalah profesionalisme bukan 

usaha pengembangan ilmu melalui temuan-temuan teori baru. Akan tetapi nurturrant 

effect (efek penyerta) mungkin saja akan turut mengokohkan keilmuan supervisi melalui 

kajian secara mendalam terhadap tindakan sebagai suatu tekni/metode/pendekatan yang 

digunakan. 
 

4) Tujuannya memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme supervisie 

PTS ditujukan sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan (improvement & 

development) profesionalisme supervisie (orang-orang yang disupervisi). Kalau kegiatan 

rutin pengawas tidak dapat memberikan bekal kemampuan secara optimal, maka menjadi 

kewajiban pengawas untuk mencari cara yang tepat dan dilakukan secara kontinu dan 
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sistematis untuk membekali mereka kemampuan ini sehingga situasi dan kondisi yang 

dihadapi sebagai masalah dapat diperbaiki.  
 

5) Pengawas tidak bertindak sebagai guru/kepala sekolah 

Dalam melaksanakan PTS, pengawas bertindak sebagai diri sendiri yang 

melaksanakan tugas pengawasan. Pengawas tidak berperan sebagai guru yang 

melaksanakan tindakan memperbaiki pengajaran tetapi sebagai pengawas yang membina 

guru untuk memperbaiki pengajaran. Begitupun untuk supervisi manajerial, pengawas 

tidak bertindak sebagai seorang kepala sekolah yang akan memperbaiki situasi dan 

kondisi sekolahnya tetapi bertindak sebagai pengawas yang membantu kepala sekolah 

memperbaiki situasi dan kondisi sekolah. 
 

6) Harus ada  tindakan (action) yang nyata.  

PTS bukan penelitian membuktikan hipotesis, tetapi suatu penelitian dengan 

menggunakan tindakan sebagai fokus kajiannya dan tindakan itu nyata adanya bukan 

hayalan atau angan-angan belaka, tetapi direalisasikan secara terencana dan sistematis. 
 

7) Participatory (collaborative).  

Pengawas dalam melaksanakan PTS dapat berkolaborasi dengan ahli misalnya 

dosen ilmu pendidikan atau dosen ilmu pengawasan, pengawas sejawat dan kepala 

sekolah. Kedudukan mereka dapat dilibatkan semenjak awal sebagai bagian dari 

penelitian (tim peneliti) sampai selesai penelitian, atau dilibatkan dalam kegiatan 

observasi dan refleksi saja. Untuk kasus yang dilibatkan dalam observasi dimaksudkan 

sebagai upaya menegakan objektivitas dalam menilai sasaran penelitian ataupun dalam 

menilai peneliti itu sendiri dalam melakukan tindakan. Sering juga terjadi PTS 

dilaksanakan sendiri oleh pengawas. Dalam hal ini pengawas berperan sebagai peneliti 

yang sekaligus juga sebagai praktisi pembelajaran. �Untuk itu pengawas harus mampu 

melakukan pengamatan diri secara objektif.  
 

8) Cyclical  

PTS sebagai suatu penelitian mengandung makna research berasal dari kata re dan 

to search yang berarti mencari kembali, artinya dilakukan tidak sekali jalan tetapi ada 

peninjauan lagi dan untuk PTS tindakannya dilakukan secara siklis melalui urutan-urutan 

planning, observing, action dan reflecting atau PDCA (plan, do,check, action) atau PDS 

(plan, do,see) minimal dalam dua siklus. Siklus pertama menguji, siklus kedua mendapat 

ketetapan. 

 

Tujuan PTS 
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Tujuan utama PTS adalah memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam 

sekolah-sekolah yang berada dalam binaan pengawas sekolah. Sekaligus mencari 

jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan dengan tindakan yang dilakukan.  

Tujuan lainnya adalah memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme supervisie  

melalui suatu tindakan terencana dan sistematis. 
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LAPANGAN DAN TINDAKAN PTS 

Penelitian tindakan sekolah adalah penelitian yang lokusnya pada sekolah dan 

fokusnya pada peran dan tugas pengawas sekolah secara akademik maupun manajerial. 

Tugas pokok pengawas adalah melaksanakan kegiatan pemantauan, penilaian, 

pembinaan, pelaporan dan memberikan tindak lanjut pada sekolah-sekolah binaannya. 

Kegiatan pokok tersebut dilakukan untuk supervisi akademik maupun supervisi 

manajerial. 

Pengawasan akademik adalah menilai dan membina guru agar dapat mempertinggi 

kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya. Sasaran dari kepengawasan 

akademik adalah guru dalam melaksana-kan proses pembelajaran. Tujuannya untuk 

mempertinggi kualitas hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses pembelajaran. 

Pengawasan manajerial adalah menilai dan membina kepala sekolah dan seluruh 

tenaga administrasi sekolah agar dapat mempertinggi kualitas pengelolaan sekolah. 

Sasaran dari pengawasan manajerial adalah kepala sekolah dan tenaga administrasi 

sekolah dalam me-laksanakan pengelolaan sekolah. Tujuan pengawasan manajerial 

adalah mempertinggi kualitas kinerja sekolah 

Berikut penulis kutip matriks lapangan PTS untuk supervisi akademik dari 

Soehardjono (2008) 
 

Kegiatan Supervisi akademik 

Memantau  1. Pelaksanaan pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar siswa  
2. Keterlasanaan kurikulum tiap mata pelajaran  

Menilai  Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran / bimbingan  

 
Membina  

1. Guru dalam menyusun RPP  
2. Guru dalam melaksanakan prosesd pembelajaran di kelas/ laboratorium/ 
lapangan  

3. Guru dalam membuat, mengelola dan menggunakan media pendidikan 
dan pembelajaran  

4. Guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu 
pendidikan  

5. Guru dalam mengolah dan menganalisis data hasil penilaian  
6. Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas  

Melaporkan 
dan  Tindak 
Lanjut  

1. Hasil pengawasan akademik pada sekolah-sekolah yang menjadi 
binaannya  

2. Menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan akademik untuk meningkatkan 
kemampuan profesional  
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Tindakan melalui Teknik/metode Supervisi 

Teknik/metode supervisi dapat dijadikan tindakan yang dapat diterapkan untuk 

PTS. Berbagai teknik dapat digunakan supervisor dalam membantu guru meningkatkan 

situasi belajar mengajar, baik secara kelompok (group techniques), maupun secara 

perorangan (individual techniques) ataupun dengan cara langsung / bertatap muka, dan 

cara tak langsung /melalui media komunikasi (visual, audial, audio visual). 

Beberapa teknik supervisi yang dapat digunakan supervisor pendidikan antara lain: 

1) Kunjungan kelas secara berencana untuk dapat memperoleh gambaran tentang 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

2) Pertemuan pribadi antara supervisor dengan guru untuk membicarakan masalah-

masalah khusus yang dihadapi guru. 

3) Rapat antara supervisor dengan para guru di sekolah, biasanya untuk membicarakan 

masalah-masalah umum yang menyangkut perbaikan dan/atau peningkatan mutu 

pendidikan. 

4) Kunjungan antar kelas atau antar sekolah (universitas) merupakan suatu kegiatan 

yang terutama untuk saling menukarkan pengalaman sesama guru atau kepala sekolah 

tentang usaha-usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar. 

5) Pertemuan-pertemuan di kelompok kerja pengawas, kelompok kerja kepala sekolah 

serta pertemuan kelompok kerja guru, pusat kegiatan guru dan sebagainya. 

Pertemuan-pertemuan tersebut dapat dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja, 

atau gabungan yang terutama dimaksudkan untuk menemukan masalah, mencari 

alternatif penyelesaian, serta menerapkan alternatif masalah yang tepat. 

6) FGD, lokakarya, pelathan, simulasi, demonstrasi, studi banding, peer supervising, 

PTK, dan lain-lain. 

Tugas pokok fungsi di atas merupakan lapangan penelitian tindakan sekolah yang 

dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan pendekatan/teknik/metode supervisi 

sebagai bentuk tindakan PTSnya.  

Adapun tindakan-tindakan dalam supervisi ini diantaranya adalah  dialog 

profesional, simulasi mengajar, Lokakarya, Pelatihan, Diskusi Kelompok Kecil, Forum 

Diskusi, Kerja kelompok, dan lain-lain.  

Sebagai gambaran kasar, judul PTS supervisi akademik  dan supervisi manajerial, 

misalnya: 

1) Membina guru dalam menyusun RPP melalui diskusi kelompok kecil   

2) membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi sekolah melalui lokakarya 
peer coaching”. 
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LINGKUP PTS 

Pengawas memiliki tanggungjawab untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui pembinaan profesionalisme personil sekolah. Personil sekolah yang 

menjadi sasaran PTS adalah pendidik dan tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah, 

guru, tenaga tata usaha dan yang lainnya. Di bawah ini diuraikan lingkup PTS untuk 

sasaran guru dan kepala sekolah. 

Sasaran Guru 
 

NO Masalah 
Yang ingin 

diperbaiki/ditingkat
kan 

Tindakan yang 
diambil 

Judul PTS 

1  RPP tidak 
disusun 
berdasarkan 
prakarsa sendiri 
masih contoh 
BSNP   

Kemampuan guru 
dalam membuat 
RPP sesuai 
kreativitas sendiri  

Focus Group 
Discussion di 
MGMP 

Meningkatkan 
kemampuan guru 
dalam membuat RPP 
secara kreatif melalui 
Focus Group 
Discussion pada 
MGMP di ⋯. 

2  Pembelajaran 
berlangsung 
secara statis, 
siswa tidak 
bergairah, guru 
asik sendiri dan 
monoton, sitausi 
begitu  
membosankan 

Peningkatan 
keahlian metodik 
guru sehingga dapat  
menciptakan situasi 
pembelajaran yang 
menyenangkan  

Lokakarya dan 
micro teaching  

Peningkatan keahlian 
metodik guru untuk  
menciptakan situasi 
pembelajaran yang 
menyenangkan 
melalui lokakarya dan 
micro teaching⋯. 

3  Guru 
memberikan 
evaluasi dengan 
jenis dan bentuk 
yang sama untuk 
semua 
materi/pelajaran  

Kemampuan 
Mengevaluasi Hasil 
Belajar Siswa  

Metode Latihan 
terjadwal  

Membina 
Kemampuan guru 
dalam     
mengevaluasi Hasil 
Belajar Siswa melalui 
metode latihan 
terjadwal.....  

 

Sasaran Kepala Sekolah 

NO Masalah Yang ingin 
diperbaiki/ditingkat

kan 

Tindakan yang 
diambil  

Judul PTS 
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1  Tidak dimiliki 
RPS yang sesuai 
kebutuhan 
sekolah   

Kemampuan kepala 
sekolah  dalam 
menyusun rencana 
sekolah 

lokakarya Meningkatkan 
kemampuan kepala 
sekolah dalam 
menyusun RPS sesuai 
kebutuhan sekolah 
melalui lokakarya 
MKKS ⋯ 

2  Kepala  sekolah 
yang lebih 
menekankan tugas 
manajerial 
dibanding tugas 
leadership 

Membekali 
kemampuan 
leadership untuk 
dipraktekan dalam 
kepemimpinan 
kepala sekolah 

Pelatihan 
kepemimpinan 
dan dinamika 
kelompok 

Membekali 
kemampuan leadership 
kepala sekolah melalui 
Pelatihan 
kepemimpinan dan 
dinamika kelompok⋯ 

 

PROSEDUR PTS 

PTS terdiri rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang: (1) 

Perencanaan; (2) Pelaksanaan kegiatan/tindakan; (3) Pengamatan; dan (4) Refleksi  

Pengawas yang sedang melaksanakan fungsi pengawasannya pertama memulai 

kegiatan adalah dengan melakukan kunjungan sekolah. Pada saat kunjungan sekolah ini, 

pengawas mengamati kondisi fisik dan berdialog dengan kepala sekolah tentang keadaan 

sekolah binaannya. Dari pengamatan dan dialog tersebut pengawas dapat menangkap 

adanya masalah, dan mungkin saja banyak masalah. Pengawas  memikirkan cara yang 

tepat untuk menangani masalah tersebut. Begitupun saat pengawas melaksanakan 

kunjungan kelas dan observasi performance guru, saat observasi maupun dialog 

profesional teridentifikasi masalah guru dan refleksinya adalah bahwa masalah itu 

muncul karena pengawas kurang intensif dan kurang berkualitas dalam melakukan 

pembinaan, maka pengawaspun memikirkan cara terbaik apa yang akan dilakukan untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

Berdasarkan pemikiran reflektif tersebut, pengawas membuat suatu prosedur 

penelitian yang dilakukan secara siklikal dimulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Hasil dari siklus 1 menjadi masukan bagi pelaksanaan siklus 2. 

Keempat langkah utama dalam PTK yaitu merencanakan, melakukan tindakan perbaikan, 

mengamati, dan refleksi merupakan satu siklus dan dalam PTK siklus selalu berulang. 

Setelah satu siklus selesai, barangkali pengawas akan menemukan masalah baru atau 

masalah lama yang belum tuntas dipecahkan, dilanjutkan ke siklus kedua dengan langkah 

yang sama seperti pada siklus pertama. Dengan demikian, berdasarkan hasil tindakan atau 

pengalaman pada siklus pertama pengawas akan kembali mengikuti langkah 
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perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi pada siklus kedua. Keempat langkah 

dalam setiap siklus dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar  

Siklus Kerja PTS 

 

 

 

 

1. Merencanakan tindakan perbaikan 

Setelah menyadari adanya masalah profesionalisme supervisie, supervisor 

mencoba mencari cara untuk memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut. Supervisor 

merancang tindakan perbaikan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Rancangan tindakan perbaikan, dapat dipelajari dari teori supervisi yang berkembang 

mulai dari konsep, pendekatan, teknik, metode dan strategi yang relevan untuk  

memecahkan masalah. Disamping itu, supervisor dapat berdiskusi dengan sejawat untuk 

bertukar pikiran dan mencoba suatu kiat/cara baru mengatasi masalah berdasarkan 

pengalaman sejawat lain yang juga dipahami supervisor.  Rencana tindakan perbaikan 

dituangkan dalam rencana supervisi akademis/manajerial. 

Misalnya yang ditemukan sebagai masalah adalah RPP tidak disusun berdasarkan 

prakarsa guru itu sendiri masih contoh BSNP. Tindakan yang akan diambil adalah Focus 

Group Discussion diantara guru-guru mata pelajaran pada sekolah binaan. Langkah-

langkah yang ditempuh oleh pengawas adalah: 

1) Menyiapkan bahan/materi ajar RPP 

2) Membuat alat/instrumen observasi pelaksanaan FGD  

Siklus 1 

Siklus 2 
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3) Menyusun format-format yang akan dipergunakan sebagai tindak lanjut FGD untuk 

menuangkan ide-ide RPP kreatif. 

4) Menetapkan kriteria keberhasilan FGD dalam kemampuan menyusun RPP untuk 

guru-guru 

5) Menyusun jadwal FGD dan menghubungi orang-orang yang terlibat 

6) Jadwal kegiatan siklus I dan II, hari, tanggal, dan berapa lamanya diskusi untuk setiap 

siklus, petugas yang akan melaksanakan observasi dan tes penguasaan materi RPP 

yang diperoleh guru sebagai sasaran focus group discussion tindakan. 
 

2. Pelaksanaan PTS 

Dalam tahap pelaksanaan tindakan, pengawas berperan sebagai supervisor dan 

pengumpul data, baik melalui pengamatan langsung, maupun melalui telaah dokumen, 

bahkan juga melalui wawancara dengan guru setelah tindakan selesai. Guru juga dapat 

meminta bantuan kolega lainnya untuk melakukan pengamatan selama pengawas 

melakukan tindakan perbaikan. Selama tindakan dilakukan observasi menyangkut 

aktivitas guru dalam mengikuti kegiatan FGD RPP. Instrumen yang digunakan berisi 

aspek-aspek yang akan dinilai yaitu perhatian guru, respons aktif, kemampuan menjawab 

dan melaksanakan tugas-tugas kegiatan, dan keterlibatan dalam kegiatan. Di samping itu, 

pengawaspun dapat mengumpulkan output kegiatan berupa RPP kreatif sebagai dokumen 

yang akan dinilai pengawas. 

Adapun ilustrasi kegiatannya adalah: 

1) Melaksanakan diskusi terfokus dengan guru-guru mata pelajaran. Materi diskusi 

adalah tentang RPP yang kreatif (gunakan skenario yang telah direncanakan). 

2) Pada saat diskusi dilaksanakan, dilakukan pengamatan oleh petugas yang telah 

ditunjuk dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan, atau pengawas sendiri 

yang melakukannya apabila dilakukan sendiri tanpa bantuan. 

3) Pada akhir diskusi, pengawas membagikan format RPP kreatif yang akan dikerjakan 

guru-guru sesuai masukan-masukan dalam diskusi. 

4) Memeriksa dan menganalisis data yang telah terkumpul baik melalui pengamatan 

maupun melalui hasil kerja guru dalam menyusun RPP. 

5) Selama pelaksanaan kegiatan, pengawas terlibat secara intensif, dan mengamati 

secara seksama. 
 

3. Pengamatan/observasi (Observing)  

Observing adalah kegiatan pengamatan untuk memotret sejauh mana efektivitas 

kegiatan sebagai tindakan perbaikan telah mencapai sasaran. Pengawas dalam 
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melaksanakan tindakan sudah mempersiapkan alat observasi sesuai materi dan jenis 

kegiatan. Pada kegiatan ini, pengawas menggunakan alat observasi FGD dengan aspek-

aspek yang dinilai yaitu:  (1) perhatian guru; (2) respons aktif; (3) kemampuan menjawab 

dan melaksanakan tugas-tugas kegiatan, dan (4) keterlibatan dalam kegiatan.  

Apabila instrumen observasi dibantu oleh sejawat, maka alangkah lebih baik 

apabila digunakan juga lembar pengamatan terhadap aktifitas peneliti/pengawas dalam 

perannya sebagai fasilitator FGD. Aspek-aspek yang dapat dikembangkan adalah: (1) 

kemampuan mengelola diskusi; (2) kemampuan melontarkan permasalahan; (3) 

Kemampuan menjelaskan permasalahan, dan (4) kemampuan menyimpulkan. 

Hasil pengamatan hendaknya sesegera mungkin diolah, dianalisis dan 

diinterpretasikan secara bersama-sama. Hasilnya dapat dijadikan dasar bagi penetapan 

tindakan selanjutnya. 
 

4. Refleksi (Reflecting) 

Data yang dikumpulkan selama tindakan berlangsung kemudian dianalisis. 

Berdasarkan hasil analisis ini pengawas melakukan refleksi (Reflecting). Reflecting 

adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi, Pada tahap ini, 

peneliti menjawab pertanyaan mengapa (why), bagaimana (how) dan sejauhmana (to 

what extenct) tindakan ini menghasilkan perubahan secara signifikan. Dalam 

implementasinya prngawas mencoba merenungkan atau mengingat dan menghubung-

hubungkan kejadian dalam interaksi pelaksanaan kegiatan, mengapa itu terjadi, dan 

bagaimana hasilnya. Hasil refleksi akan membuat pengawas menyadari tingkat 

keberhasilan dan kegagalan yang dicapainya dalam tindakan perbaikan. Hasil refleksi ini 

merupakan masukan bagi pengawas dalam merencanakan dan melaksanakan tindakan 

perbaikan berikutnya. Kolaborasi dengan rekan-rekan (pengawas, kepala sekolah guru)  

dalam melakukan analisis dan refleksi akan memainkan peran sentral peneliti untuk 

mengetahui sejauhmana action membawa perubahan, kekurangan dan kelebihan, 

langkah-langkah penyempurnaan dan sebagainya. Kemudian, setelah mendapat 

persetujuan dari kedua belah pihak hasil refleksi tersebut digunakan untuk memperbaiki 

rencana tindakan pada siklus II. 

Pada kasus peneliti belum merasa puas dengan kinerja peneliti dan juga sasaran 

kegiatan, tindakan pertama dapat digunakan lagi di siklus 2 dengan menyempurnakan 

beberapa intervensi sehingga pada siklus kedua dikembangkan tindakan yang sama dan 

lebih disempurnakan.  
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PENUTUP 

Supervisi akademis adalah bantuan supervisor kepada supervisie/guru untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga diperoleh penampilan 

mengajar yang prima yang dilandasi kompetensi, komitmen, dan motivasi yang kuat   

untuk menjadikan pendidikan lebih berkualitas. Untuk melaksanakan supervisi akademik 

yang terprogram, terarah, dan berkesinambungan, serta bersifat problem posting dapat 

dikembangkan melalui PTS dengan menerapkan cara kerja lesson study yaitu Plan, Do, 

See (PDS) atau dalam konsep Total Quality Management  adalah PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) yang menekankan pada  perbaikan kualitas secara berkelanjutan (continuous 

quality improvement) dengan pendekatan supervisi klinis. 
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